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5.1 AMIDAMENTS

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

ZPAETOPO

Pàg.:

1

PRESSUPOST 0743-2017
TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

UA

DESCRIPCIÓ

u

Partida d'Alçada per al replanteig topogràfic de la proposta, amb totes les visites necessàries per a l'execució de les
obres.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou alineacions i rasants de tots els elements d'urbanització i delimitació de finques, vials i
altres elements amb fites si escau, tantes vegades com el decurs de les obres ho faci necessari, tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per al seu correcte replanteig i fitat.

Num. Text
1

Tipus

Replanteig topogràfic

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

F21110A4

m3

Fórmula

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

2

TOTAL

1,000

Enderroc de petita edificació o part d'edificació, armari o grades, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i/o
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou l'enderroc de fonaments, soleres, murs de contenció i
mitgeres si escau, separació de residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta demolició i càrrega.

Num. Text
1

Dipòsit existent

2
3
4

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

3,000

261,000 C#*D#*E#*F#

Accés dipòsti

1,500

2,000

2,500

7,500 C#*D#*E#*F#

Armari aigua

0,500

0,650

0,650

0,211 C#*D#*E#*F#

Bancades grades

2,000

4,500

0,600

5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

87,000

ZPAEPRTA

pa

274,111

Partida alçada per al desmuntatge i aplec de porta preexistent i enderroc de daus de formigó.
Totalment acabat. Inclou demolició de fonamentació, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge,
aplec, demolició i deposició.

Num. Text
1

Tipus

Porta doble batent preexistent

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

F216R243

m

TOTAL

Fórmula

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

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall de peces, separació de residus, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num. Text
1

Reixat antic dipòsit

Tipus

[C]

10,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

Pàg.:

9,000

2

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

F216R443

m

2

19,000

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó si escau, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall de peces, separació de residus, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num. Text
1

Tipus

Reixat separació zona esportiva

2

[C]

[D]

[E]

[F]

F21B3001

m

Fórmula

18,500

18,500 C#*D#*E#*F#

11,500

11,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

30,000

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o acopi per a posterio recol·locació.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall de peces, demolició de fonament si escau, separació
de residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Barana carrer

8,000

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

2

Barana - passamà escales accés escola

4,000

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

7

TOTAL

K21Z2760

m

12,000

Tall en paret d'obra ceràmica o de bloc, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc, per a delimitar la zona a demolir.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament tèorica de tall. Inclou transport i retirada de maquinària, tria, retirada,
transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1,900 C#*D#*E#*F#

2,400

2,400 C#*D#*E#*F#

Badalot accés a dipòsit

2,200

2,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL

1,900

2
3

[C]

Tanca carrer

F2168943

m2

6,500

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou l'enderroc de la part proporcional de fonaments i remats si
escau, separació de residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega.

Num. Text
1
2

Reixat antic dipòsit

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

10,000

0,900

9,000 C#*D#*E#*F#

9,000

0,900

8,100 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS
3

Reixat separació zona esportiva

4
5

Mur rampa

Pàg.:

18,500

0,900

16,650 C#*D#*E#*F#

11,500

0,900

10,350 C#*D#*E#*F#

9,000

0,900

8,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

F2168963

m2

3

52,200

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment, ceràmica o pedra, de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou l'enderroc de la part proporcional de fonaments, separació
de residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num. Text
1

Tipus

Tanca carrer

[C]

8,000

[D]

[E]

[F]

2,200
TOTAL AMIDAMENT

10

F21R12F5

u

TOTAL

Fórmula

17,600 C#*D#*E#*F#
17,600

Tala controlada cistella mecànica d'arbre, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta tala, carrega,
trasllat i deposició.

Num. Text
1

Tipus

Arbre preexistent

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

F21H1641

u

Fórmula

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

11

TOTAL

1,000

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
desconnexió de línies elèctriques, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou desconnexió de línies elèctriques, tria, retirada, transport i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu
correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.

Num. Text
1

Tipus

Llumneres pati

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

F2225241

m3

Fórmula

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

12

TOTAL

2,000

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau,
tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveix preexistents.

Num. Text
1
2

Encderroc circuit fanals

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

13,000

0,600

0,600

4,680 C#*D#*E#*F#

10,000

0,600

0,600

3,600 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS
3
4

Enderroc claveguera

Pàg.:

8,000

0,600

0,600

2,880 C#*D#*E#*F#

44,500

0,600

0,600

16,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
13

SE11S010

m

4

27,180

Desmuntatge de circuit elèctric preexistent BT en tubular o no, inclòs transport a magatzem o abocador.
Totalment acabat. Inclou identificació, desmuntatge de tots els elements, desconnexions de puntes del cable, demolició
de fonamentació si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o
deposició.

Num. Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

Fórmula

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

10,000

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

3

8,000

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

14

TOTAL

2

1

Circuit fanals

[C]

G228560F

m3

31,000

Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

Fórmula

0,600

0,600

4,680 C#*D#*E#*F#

2

10,000

0,600

0,600

3,600 C#*D#*E#*F#

3

8,000

0,600

0,600

2,880 C#*D#*E#*F#

44,500

0,600

0,600

16,020 C#*D#*E#*F#

4

Enderroc claveguera

TOTAL AMIDAMENT
15

TOTAL

13,000

1

Circuit fanals

[C]

F21Q2501

u

27,180

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la
runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o
deposició.

Num. Text
1

Tipus

Paperera preexistent

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

16

F21QBB01

u

TOTAL

Fórmula

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

Desmuntatge de font per a exterior preexistent, i acopi per a posterior aprofitament, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou anulació temporal o definitiva de la instal·lació de subministrament i evacuació d'aigua existent,
acopi fins a la seva recol·locació, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge i aplec.

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Tipus

Fonts preexistents

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

2,000

F2191305

m

Fórmula

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

17

TOTAL

5

2,000

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a l seva correcte demolició.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Escossell arbre

11,500

11,500 C#*D#*E#*F#

2

D'escossell fins escales

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

3

Grades

5,500

5,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

TOTAL

F219FFC0

m

33,000

Tall en paviment de formigó o panot, de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de tall. Inclou transport i retirada de maquinària, tria, retirada,
transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Tall pista esportiva

37,000

37,000 C#*D#*E#*F#

2

Tall paviment panot escola

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL

1

F2194AG5

m2

50,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num. Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

Fórmula

9,650 C#*D#*E#*F#

2

204,450

204,450 C#*D#*E#*F#

3

16,260

16,260 C#*D#*E#*F#

4

Rampa

39,660

5

Fonts

2,000

39,660 C#*D#*E#*F#
2,000

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

20

TOTAL

9,650

1

Pista esportiva

[C]

F2194XG5

m2

274,020

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Accés recinte

2

Rampa

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

F2194JE1

m2

Fórmula

110,380

110,380 C#*D#*E#*F#

25,110

25,110 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

21

TOTAL

6

135,490

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Paviment escola

33,350

33,350 C#*D#*E#*F#

2

Escales accés escola

27,880

27,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

22

TOTAL

K2192913

m2

61,230

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Paviment escola

33,350

33,350 C#*D#*E#*F#

2

Escales accés escola

27,880

27,880 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

23

TOTAL

K2199511

m

61,230

Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Esglaons costat escola

7,700

10,000

77,000 C#*D#*E#*F#

2

Esgraons costat rampa

2,700

5,000

13,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

24

TOTAL

F21D3JJ1

m

90,500

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

7,600

7,600 C#*D#*E#*F#

2

4,500

4,500 C#*D#*E#*F#

3

8,600

8,600 C#*D#*E#*F#

1

Reixes interceptores preexistents

Tipus

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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AMIDAMENTS

Pàg.:

11,000

4

11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

25

K21D2162

m

7

31,700

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num. Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

Fórmula

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

2

12,000

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

3

3,000

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

4

5,000

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

5

4,500

4,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

26

TOTAL

20,000

1

Clavegueró preexistent

[C]

F21DMG02

m

44,500

Demolició d'arqueta o pou preexistent, de 70x70 cm de dimensió màxima i qualsevol alçada, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amicament teòrica de demolició. Inclou tapa, marc, base, talls, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

Num. Text
1

Tipus

Arqueta sanejament

[C]

[D]

[E]

[F]

0,700
TOTAL AMIDAMENT

27

F21G0030

u

TOTAL

Fórmula

0,700 C#*D#*E#*F#
0,700

Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem, companyia o centre autoritzat degestió de residus, d'enllumenat o
altre servei existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació si escau, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge,
càrrega i trasllat o deposició.

Num. Text
1

Tipus

Pal fusta vorera

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

28

K2R540H0

m3

TOTAL

Fórmula

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

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seru correcte transport.

Num. Text
1

Edificació o armaris preexistents

Tipus

[C]

274,000

[D]

0,200

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

54,800 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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AMIDAMENTS

Pàg.:

2

Paret bloc 20cm

52,200

0,200

10,440 C#*D#*E#*F#

3

Paret 30cm gruix

17,600

0,300

5,280 C#*D#*E#*F#

4

Vorada

5

Paviment formgió

6

llosa formigó sota escales

7
8

Paviment mescla bituminosa

9

33,000

0,200

274,020

0,150

0,600

3,650

7,700

0,200

5,621 C#*D#*E#*F#

1,700

2,700

0,200

0,918 C#*D#*E#*F#

135,490

0,150

3,960 C#*D#*E#*F#
41,103 C#*D#*E#*F#

20,324 C#*D#*E#*F#
12,246 C#*D#*E#*F#

Paviment panot + solera

61,230

0,200

10

Esglaó

90,500

0,300

0,300

11

Interceptor

31,700

0,500

0,500

7,925 C#*D#*E#*F#

12

Clavegueró

44,500

0,500

0,500

11,125 C#*D#*E#*F#

13

Pou

0,700

0,700

0,700

0,343 C#*D#*E#*F#

15

Reixat antic dipòsit

19,000

1,000

0,100

1,900 C#*D#*E#*F#

16

Resta reixat

30,000

2,500

0,100

7,500 C#*D#*E#*F#

17

Portes reixat

3,300

3,100

0,100

1,023 C#*D#*E#*F#

18

Reixat tanca carrer

8,000

1,100

0,100

0,880 C#*D#*E#*F#

8,145 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
29

K2RA73G1

m3

8

193,533

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).
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional d'esponjament, taxes
d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.

Num. Text
1

Edificació o armaris preexistents

2

Paret bloc 20cm

3

Paret 30cm gruix

4

Vorada

5

Paviment formgió

6

llosa formigó sota escales

7

Tipus

[C]

274,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

0,200

54,800 C#*D#*E#*F#

52,200

0,200

10,440 C#*D#*E#*F#

17,600

0,300

5,280 C#*D#*E#*F#

33,000

0,200

274,020

0,150

0,600

3,960 C#*D#*E#*F#

3,650

7,700

0,200

5,621 C#*D#*E#*F#

1,700

2,700

0,200

0,918 C#*D#*E#*F#

41,103 C#*D#*E#*F#

8

Paviment mescla bituminosa

135,490

0,150

20,324 C#*D#*E#*F#

9

Paviment panot + solera

61,230

0,200

12,246 C#*D#*E#*F#

10

Esglaó

90,500

0,300

0,300

8,145 C#*D#*E#*F#

11

Interceptor

31,700

0,500

0,500

7,925 C#*D#*E#*F#

12

Clavegueró

44,500

0,500

0,500

11,125 C#*D#*E#*F#

13

Pou

0,700

0,700

0,700

0,343 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

182,230

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
30

K2RA6680

m3

Pàg.:

9

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional d'esponjament, taxes
d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Reixat antic dipòsit

19,000

1,000

0,100

1,900 C#*D#*E#*F#

2

Resta reixat

30,000

2,500

0,100

7,500 C#*D#*E#*F#

3

Portes reixat

3,300

3,100

0,100

1,023 C#*D#*E#*F#

4

Reixat tanca carrer

8,000

1,100

0,100

0,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
02

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

TOTAL

E2A15000

11,303

PRESSUPOST 0743-2017
MOVIMENT DE TERRES

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Subministrament de terra adequada d'aportació.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'aportació. Inclou par proporcional d'esponjament, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Dipòsit existent

[C]

87,000

[D]

[E]

[F]

3,000

E225277F

m3

Fórmula

261,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

261,000

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum tèoric de terraplenat. Inclou part proporcional d'esponjament, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per al correcte terraplenat i piconatge.

Num. Text
1

Tipus

Dipòsit existent

[C]

87,000

[D]

[E]

[F]

3,000

G2225432

m3

Fórmula

261,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

261,000

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau,
tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveix preexistents.

Num. Text
1

Cales

Tipus

[C]

0,600

[D]

5,000

[E]

1,000

[F]

5,000

TOTAL

Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

G228560F

m3

10

15,000

Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Cales

[C]

0,600

[D]

5,000

[E]

1,000

[F]

5,000

TOTAL AMIDAMENT
5

E2213422

m3

TOTAL

Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#
15,000

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Volum teòric d'excavació. Totalment acabat. Inclou càrrega, transport i deposició de residus, pagament de taxes si escau
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte execució, amb tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, tot allò necessari per a la
seva correcte execució, transport i deposició.

Num. Text
1

Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

E225R00F

m2

Fórmula

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

6

TOTAL

20,000

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

200,000

1

E222142B

m3

Fórmula

200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

200,000

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
amb les terres deixades a la vora.
Volum teòric d'excavació. Totalment acabat. Inclou càrrega, transport i deposició de residus, pagament de taxes si escau
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte execució, amb tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, tot allò necessari per a la
seva correcte execució, transport i deposició.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Pous 1,9 x 1,9 (nº ut. x m x m x m)

11,000

3,000

1,900

1,900

119,130 C#*D#*E#*F#

2

Pous 1,4 x 1,4

12,000

3,000

1,400

1,400

70,560 C#*D#*E#*F#

3

Pou 1,0 x 1,0

2,000

3,000

1,000

1,000

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

4

Pous 2,0 x 2,0

4,000

3,000

2,000

2,000

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

5

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

243,690

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
8

E2241200

m2

Pàg.:

11

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

1,900

1,900

54,150 C#*D#*E#*F#

2

Pous 1,4 x 1,4

12,000

1,400

1,400

23,520 C#*D#*E#*F#

3

Pou 1,0 x 1,0

2,000

1,000

1,000

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

E2R4506A

m3

79,670

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Pous 1,9 x 1,9 (nº ut. x m x m x m)

15,000

4,000

1,900

1,900

216,600 C#*D#*E#*F#

2

Pous 1,4 x 1,4

12,000

4,000

1,400

1,400

94,080 C#*D#*E#*F#

3

Pou 1,0 x 1,0

2,000

4,000

1,000

1,000

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

4

( m x m2)

5

Reblert dipòsit

-1,000

200,000

6

Rebaix terreny

20,000

1,000

-200,000 C#*D#*E#*F#
1,000

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

TOTAL AMIDAMENT
10

Fórmula

Pous 1,9 x 1,9 (nº ut. x m x m)

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL

1

E2RA7LP0

m3

138,680

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de demolició. Inclou temps d'espera si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta càrrega.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Pous 1,9 x 1,9 (nº ut. x m x m x m)

15,000

4,000

1,900

1,900

216,600 C#*D#*E#*F#

2

Pous 1,4 x 1,4

12,000

4,000

1,400

1,400

94,080 C#*D#*E#*F#

3

Pou 1,0 x 1,0

2,000

4,000

1,000

1,000

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

4

( m x m2)

5

Reblert dipòsit

-1,000

200,000

6

Rebaix terreny

20,000

1,000

-200,000 C#*D#*E#*F#
1,000
TOTAL AMIDAMENT

01
03

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI

UA

20,000 C#*D#*E#*F#
138,680

PRESSUPOST 0743-2017
FONAMENTS I MURS
DESCRIPCIÓ

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
1

E31521J4

m3

Pàg.:

12

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada
en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

POUS FONAMENTACIÓ

2

Pous 1,9 x 1,9 (nº ut. x m x m x m)

11,000

3,000

1,900

1,900

119,130 C#*D#*E#*F#

3

Pous 1,4 x 1,4

12,000

3,000

1,400

1,400

70,560 C#*D#*E#*F#

4

Pou 1,0 x 1,0

2,000

3,000

1,000

1,000

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

5

Pou 2,0 x 2,0

4,000

3,000

2,000

2,000

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

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

1

E31DC100

m2

243,690

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i
deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcte encofrat, acabat i desencofrat.

Num. Text

Tipus

1

POUS FONAMENTACIÓ

2

Pous zona dipòsit ( nºut x m x m x m)

4

SABATES AÏLLADES

5

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

3,000

1,900

1,900

3,000

32,490 C#*D#*E#*F#

Sabates 1,9 x 1,9 (nº ut. x costats x m
x m)

11,000

4,000

1,900

1,000

83,600 C#*D#*E#*F#

6

Sabates 1,4 x 1,4

12,000

4,000

1,400

1,000

67,200 C#*D#*E#*F#

7

Sabates 1,0 x 1,0

2,000

4,000

1,000

1,000

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

8

Sabates 2,0 x 2,0

4,000

4,000

2,000

2,000

64,000 C#*D#*E#*F#

10

RIOSTRES

11

Riostres T1

10,000

6,000

1,600

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

12

Riostres T2

11,000

6,000

1,400

92,400 C#*D#*E#*F#

13

Riostres T3

14,000

6,000

1,400

117,600 C#*D#*E#*F#

(nº ut. x m x perimetre)

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

E31522J4

m3

561,290

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada
en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
1

SABATES AÏLLADES

2

Sabates 1,9 x 1,9 (nº ut. x m x m x m)

11,000

3

Sabates 1,4 x 1,4

12,000

1,000

4

Sabates 1,0 x 1,0

2,000

1,000

5

Sabates 2,0 x 2,0

4,000

1,000

7

RIOSTRES

8

Riostres T1

10,000

9

Riostres T2

11,000

10

Riostres T3

14,000

(nº ut. x m x m x m)

1,000

1,900

Pàg.:

1,900

39,710 C#*D#*E#*F#

1,400

1,400

23,520 C#*D#*E#*F#

1,000

1,000

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

2,000

2,000

16,000 C#*D#*E#*F#

6,000

0,400

0,800

19,200 C#*D#*E#*F#

6,000

0,400

0,700

18,480 C#*D#*E#*F#

6,000

0,400

0,700

23,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

E31B4000

kg

13

142,430

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres.
Inclou la col·locació de separadors pel recobriment de rodons.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

SABATES AÏLLADES

2

Sabates 1,9 x 1,9 (nº ut. x kg)

11,000

300,000

3.300,000 C#*D#*E#*F#

3

Sabates 1,4 x 1,4

12,000

200,000

2.400,000 C#*D#*E#*F#

4

Sabates 1,0 x 1,0

2,000

150,000

300,000 C#*D#*E#*F#

5

Sabates 2,0 x 2,0

4,000

300,000

1.200,000 C#*D#*E#*F#

7

RIOSTRES

8

Riostres T1

10,000

900,000

0,400

0,800

2.880,000 C#*D#*E#*F#

9

Riostres T2

11,000

900,000

0,400

0,700

2.772,000 C#*D#*E#*F#

10

Riostres T3

14,000

900,000

0,400

0,700

3.528,000 C#*D#*E#*F#

(nº ut. x kg/m2 x m x m)

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

1

E3Z112P1

m2

16.380,000

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió.
Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada
en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

RIOSTRES

2

Riostres T1

3
4

Tipus

(nº ut. x m x m)

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

10,000

6,000

0,400

24,000 C#*D#*E#*F#

Riostres T2

11,000

6,000

0,400

26,400 C#*D#*E#*F#

Riostres T3

14,000

6,000

0,400

33,600 C#*D#*E#*F#
EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

17951111

m2

14

84,000

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina
de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons
CTE/DB-HS.
Totalment acabada. Inclou fixacions mecàniques, perfil metal·lic superior, solapaments, mermes, talls .
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

82,000

1

[D]

[E]

[F]

1,000

17AA0000

m2

Fórmula

82,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

82,000

Impermeabilització de mur soterrani formada per dues capes de pintura impermeable a base d'emulsions bituminoses,
làmina de polietilè delta amb nòduls ''tipus botonera'' amb perfil superior metàl·lic col·locat amb fixacions, segons
documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou làmina de polietilè, pintura, perfil superior metàl·lic, fixacions, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

82,000

1

[D]

[E]

[F]

1,000

E81125B2

m2

Fórmula

82,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL

82,000

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter hidròfug, remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació de cantoneres, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

82,000

1

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

9

E3C515H3

m3

TOTAL

Fórmula

82,000 C#*D#*E#*F#
82,000

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot.
Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada
en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

SOLERA FONAMENTACIÓ

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
2

(m x m2)

0,200

Pàg.:

200,000

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

E3CB4000

kg

15

40,000

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres.
Inclou la col·locació de separadors pel recobriment de rodons.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

SOLERA FONAMENTACIÓ

2

(kg/m2 x m2)

[C]

15,000

[D]

[E]

[F]

200,000

E3CDD100

m2

Fórmula

3.000,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL

3.000,000

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i
deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcte encofrat, acabat i desencofrat.

Num. Text
1

Tipus

SOLERA DE FONAMENTACIÓ

[C]

150,000

[D]

[E]

[F]

0,500

01
04

NUM. CODI
1

E45118H4

Fórmula

75,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

75,000

PRESSUPOST 0743-2017
ESTRUCTURA

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

PILARS

2

(nº ut. x m x m x m)

Tipus

[C]

10,000

[D]

6,000

[E]

0,300

[F]

0,600

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

10,800 C#*D#*E#*F#
10,800

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
2

E4B14000

kg

Pàg.:

16

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons
documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

PILARS

2

(m x m x m x kg/m3)

[C]

60,000

[D]

0,300

[E]

0,600

[F]

220,000

TOTAL AMIDAMENT
3

E4D1U010

m2

TOTAL

Fórmula

2.376,000 C#*D#*E#*F#
2.376,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, de 8 m
d'alçària, com a màxim.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i
deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcte encofrat, acabat i desencofrat.

Num. Text

Tipus

1

PILARS

2

(nº ut. x m x m x coef.)

[C]

10,000

[D]

6,000

[E]

[F]

1,800

E453A8H4

m3

Fórmula

108,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

108,000

Formigó per a bigues inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

BIGUES

2

(nº ut. x m x m x m)

[C]

13,000

[D]

13,000

[E]

0,300

[F]

0,900

TOTAL AMIDAMENT
5

E4B36000

kg

TOTAL

Fórmula

45,630 C#*D#*E#*F#
45,630

Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons
documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

BIGUES

2

( m x m x m x kg/m3)

Tipus

[C]

169,000

[D]

0,300

[E]

0,900

[F]

240,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

10.951,200 C#*D#*E#*F#
10.951,200
EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
6

E4D3X005

m2

Pàg.:

17

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a 6 m
d'alçària, com a màxim.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i
deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcte encofrat, acabat i desencofrat.

Num. Text

Tipus

1

BIGUES

2

(nº ut. x m x m x coef)

[C]

5,000

[D]

13,000

[E]

[F]

2,100

145AA6HB

m2

Fórmula

136,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL

136,500

Sostre nervat unidireccional de 20+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre,
intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,09 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

FORJATS

2

Forjat sanitari

450,000

450,000 C#*D#*E#*F#

3

Sostre Planta Baixa

130,000

130,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL

1

E4BA4000

kg

580,000

Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, segons documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

FORJATS

2

Forjat Sanitari reforç (kg/m2 x m2)

12,000

450,000

5.400,000 C#*D#*E#*F#

3

Forjat Planta Baixa reforç

12,000

120,000

1.440,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL

1

E45CA8S4

m3

6.840,000

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu
hidròfug, abocat amb bomba.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

FORJATS
EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

2

Passarel·la

300,000

0,200

60,000 C#*D#*E#*F#

3

Coberta

355,000

0,200

71,000 C#*D#*E#*F#

4

Coberta intermitja

60,000

0,200

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

10

E4BC4000

kg

18

143,000

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons
documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

FORJATS

2

Passarel·la (m2 x kg/m2)

300,000

3

Coberta

355,000

27,000

9.585,000 C#*D#*E#*F#

4

Coberta intermitja

40,000

27,000

1.080,000 C#*D#*E#*F#

27,000

8.100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

TOTAL

E4DCBD02

m2

18.765,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i
deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcte encofrat, acabat i desencofrat.

Num. Text

Tipus

1

FORJATS

2

Coberta (m2 x coef)

[C]

355,000

[D]

[E]

[F]

1,100

E4DC1D02

m2

Fórmula

390,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL

390,500

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i
deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcte encofrat, acabat i desencofrat.

Num. Text
1

FORJATS

2

Passarel·la (m2 x coef.)

3

Coberta intermitja

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

300,000

1,100

330,000 C#*D#*E#*F#

40,000

1,100

44,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

374,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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AMIDAMENTS
13

E442X002

kg

Pàg.:

19

Acer Inox. S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i , col·locat a l'obra amb cargols i soldat,
segons documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

ESTRUCTURA METÀL·LICA

2

Xapes i rigiditzadors 5%

[C]

16,000

[D]

[E]

[F]

E441X003

kg

Fórmula

480,000 C#*D#*E#*F#

30,000
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL

480,000

Acer Inox S355JR 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 , col·locat a l'obra amb soldadura i cargols, segons
documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

ESTRUCTURA METÀL·LICA

2

Tub D160x10

3
4

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

16,000

3,000

36,700

1.761,600 C#*D#*E#*F#

Creuetes HEB-100

45,000

1,000

20,400

918,000 C#*D#*E#*F#

Ajuts i mermes 5%

200,000

200,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL

K4ZWX001

u

2.879,600

Reforç mitjançant Ancoratges amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó, segons documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

REFORÇ ESTRUCTURA EXISTENT

[C]

[D]

[E]

[F]

120,000

E4F2B51H

m3

Fórmula

120,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL

120,000

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 9 N/mm2.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

40,000

0,150

3,000

18,000 C#*D#*E#*F#

2

75,000

0,150

6,000

67,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
17

E4EZ3000

kg

20

85,500

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, segons documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

75,000

1

[D]

0,800

[E]

17,800

[F]

2,000

TOTAL AMIDAMENT

01
05

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

K52211LK

TOTAL

Fórmula

2.136,000 C#*D#*E#*F#
2.136,000

PRESSUPOST 0743-2017
COBERTA

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt
1:2:10.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric mesurat en planta. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes,
morter, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Teulada cos central

[C]

[D]

[E]

[F]

356,000
TOTAL AMIDAMENT

2

E5330A01

m2

TOTAL

Fórmula

356,000 C#*D#*E#*F#
356,000

Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran col·locada amb
fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, retalls, solapaments, part proporcional de fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat
i funcionament.

Num. Text
1

Teulada cos central

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

356,000

TOTAL

Fórmula

356,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

356,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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AMIDAMENTS
3

E5Z26D31

m2

Pàg.:

21

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Teulada cos central

[C]

[D]

[E]

[F]

356,000
TOTAL AMIDAMENT

4

E5ZEU200

m

TOTAL

Fórmula

356,000 C#*D#*E#*F#
356,000

Base per a ràfec o vora lliure de teulada amb supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall
de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Teulada cos central

[C]

[D]

[E]

[F]

77,000

E7C126A0

m2

Fórmula

77,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

77,000

Aïllament amorf, de 6 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou desplaçament de maquinària, subminsitre, col·locació, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Teulada cos central

[C]

[D]

[E]

[F]

356,000
TOTAL AMIDAMENT

6

E5ZJ1D6P

m

TOTAL

Fórmula

356,000 C#*D#*E#*F#
356,000

Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm, col·locada amb peces especials i connectada al
baixant.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, fixacions mecàniques o especials, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Teulada cos central

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

24,000

TOTAL

Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

24,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
7

ED15B871

m

Pàg.:

22

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, fixacions mecàniques o especials, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Coberta cos principal

2

recorregut horitzontal

1,000

3,000

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

3

recorregut vertical

1,000

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL

E5Z15N4B

m2

6,000

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície d'amidament teòrica en alçat o planta . Inclou subminsitre, col·locació, mermes,
part proporcional de medis auxiliars,tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

Coberta cossos annexes

2

zona vestuaris

3

zona serveis - magatzems

[C]

[D]

[E]

[F]

E7Z15MD0

m

Fórmula

111,000

111,000 C#*D#*E#*F#

40,000

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL

151,000

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric Inclou subminsitre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Coberta cossos annexes

2

zona vestuaris

50,000

50,000 C#*D#*E#*F#

3

zona serveis - magatzems

26,000

26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL

1

E7B11170

m2

76,000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta de làmina. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, retall, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
1

Teulada cos central

2

Coberta cossos annexes

3

zona vestuaris

4

zona serveis - magatzems

Pàg.:

356,000

356,000 C#*D#*E#*F#

111,000

2,000

222,000 C#*D#*E#*F#

40,000

2,000

80,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

E711EGG6

m2

23

658,000

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum
asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèvia
imprimació.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

1

Coberta cossos annexes

2

zona vestuaris

3

zona vestuaris - remunta laterals

4

zona serveis - magatzems

40,000

5

zona serveis - remunta laterals

26,000

[D]

[E]

[F]

111,000
50,000

E7C2G671

m2

Fórmula

111,000 C#*D#*E#*F#
0,500

25,000 C#*D#*E#*F#
40,000 C#*D#*E#*F#

0,500

13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL

189,000

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 2,143 i 1,935 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

Coberta cossos annexes

2

zona vestuaris

3

zona serveis - magatzems

[C]

[D]

[E]

[F]

E5ZD55C4

m

Fórmula

111,000

111,000 C#*D#*E#*F#

40,000

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL

151,000

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 40 cm de desenvolupament, col·locada
amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de
peces, mermes, solapaments, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Coberta cossos annexes

2

zona vestuaris

Tipus

[C]

20,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
3

zona serveis - magatzems

Pàg.:

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

E5ZH4DQ4

u

24

27,000

Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Coberta cossos annexes

2

zona vestuaris

4,000

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

3

zona serveis - magatzems

2,000

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

15

TOTAL

1

E5113391

m2

6,000

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense
adherir.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Coberta cossos annexes

2

zona vestuaris

3

zona serveis - magatzems

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

K5ZFQS00H5QN u

Fórmula

111,000

111,000 C#*D#*E#*F#

40,000

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16

TOTAL

151,000

Subministrament i col·locació de gàrgola prefabricada de formigó color blanc, model GG-160 de SAS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN o equivalent, ancordada amb morter.
Tot inclòs i totalment acabada. Inclou morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Coberta cossos annexes

2

zona vestuaris

4,000

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

3

zona serveis - magatzems

2,000

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

6,000

EUR
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AMIDAMENTS
17

E5ZD2G0U

m

Pàg.:

25

Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de
peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Porxo nord

12,600

12,600 C#*D#*E#*F#

2

Porxo connexió amb escola

17,500

17,500 C#*D#*E#*F#

5,200

5,200 C#*D#*E#*F#

3

TOTAL AMIDAMENT
18

Fórmula

1

E4BCM8JJ

m2

35,300

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermemes, solapaments, patilles,
elements separadors pel recobriment de les barres, taladres i resides epoxídiques si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Maquinària climatització

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,000

2,000

TOTAL AMIDAMENT
19

E5ZZ6840

m3

Fórmula

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

Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat
i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Maquinària climatització

[C]

2,000

[D]

1,000

[E]

[F]

0,200

E898D620

m2

Fórmula

0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
20

TOTAL

0,400

Pintat de parament vertical interior o exterior de ciment, amb pintura al ciment amb acabat llis, amb dues capes d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Porxo edifici principal

2

Porxo connexió edifici escolar

3

plec vertical

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

4,750

12,500

59,375 C#*D#*E#*F#

42,500

5,220

221,850 C#*D#*E#*F#

1,500

5,220

7,830 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

289,055
EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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AMIDAMENTS
01
06

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

E612BR1K

Pàg.:

26

PRESSUPOST 0743-2017
TANCAMENTS, DIVISÒRIES I AÏLLAMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

COSSOS ANNEXES

2

Façanes annex oest

3

façana nord

3,580

2,800

10,024 C#*D#*E#*F#

4

façana nord-oest

6,630

2,800

18,564 C#*D#*E#*F#

5

façana oest

13,120

2,800

36,736 C#*D#*E#*F#

6

façana sud

6,040

2,800

16,912 C#*D#*E#*F#

8

Façanes cos annex est

9

façana nord

5,200

2,800

14,560 C#*D#*E#*F#

10

façana est

7,790

3,800

29,602 C#*D#*E#*F#

11

façana sud

2,320

3,800

8,816 C#*D#*E#*F#

13

Paret separadora aseos est - vestuari
escenari

4,230

2,800

11,844 C#*D#*E#*F#

14

Paret separadora entre aseos est

2,000

2,800

5,600 C#*D#*E#*F#

16

Deducció obertures

17

finestres F1

1,400

0,600

0,000

18

portes B2

1,000

2,100

-,5

20

Interior vestuaris

6,000

2,800

2,000

33,600 C#*D#*E#*F#

22

Murets cobertes cobertes planes

23

Cos annex oest

24

façana nord

3,580

0,600

2,000

4,296 C#*D#*E#*F#

25

façana nord-oest

6,630

0,600

2,000

7,956 C#*D#*E#*F#

26

façana oest

13,120

0,600

2,000

15,744 C#*D#*E#*F#

27

façana sud

6,040

0,600

2,000

7,248 C#*D#*E#*F#

29

Cos annex est

30

façana nord

5,200

0,600

2,000

6,240 C#*D#*E#*F#

31

façana est

7,790

0,600

2,000

9,348 C#*D#*E#*F#

32

façana sud

5,250

0,600

2,000

6,300 C#*D#*E#*F#

34

COS PRINCIPAL

35

Façana oest

23,030

6,050

139,332 C#*D#*E#*F#

36

Façan nord

12,600

5,400

68,040 C#*D#*E#*F#

37

Façana est

23,030

4,600

105,938 C#*D#*E#*F#

0,000 C#*D#*E#*F#
3,000

-3,15 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS
38

deducció obertura magatzem 2 vestuari

39

Façana sud

40

Pàg.:

6,200

-2,8

-17,36 C#*D#*E#*F#

12,700

5,400

68,580 C#*D#*E#*F#

2,700

2,800

7,560 C#*D#*E#*F#

5,000

15,500 C#*D#*E#*F#

41

INTERIORS

42

magatzem 1

3,100
5,350

5,000

26,750 C#*D#*E#*F#

44

escenari - darrera

6,000

5,400

32,400 C#*D#*E#*F#

45

escenari - sobre

5,800

0,700

4,060 C#*D#*E#*F#

46

magatzem 2 - vestuari escenari

6,050

5,650

34,183 C#*D#*E#*F#

47

3,000

2,800

8,400 C#*D#*E#*F#

48

3,000

5,900

17,700 C#*D#*E#*F#

49

2,800

2,800

7,840 C#*D#*E#*F#

50

3,100

5,900

18,290 C#*D#*E#*F#
-7,952 C#*D#*E#*F#

43

51

Deducció obertures

52

accés vestidors annex oest

2,840

-2,8

53

finestres F3

4,250

0,380

0,000

54

finestres F2

4,630

1,800

-1

3,000

-25,002 C#*D#*E#*F#

55

portes B1

2,000

2,100

-1

4,000

-16,8 C#*D#*E#*F#

56

portes P1

1,000

2,100

-,5

3,000

-3,15 C#*D#*E#*F#

0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

E4Z22A11

m

27

724,549

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 100 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter
de la paret.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric en planta o alçat. Inclou part proporcional d'ancoratges d'acer
inoxidable per a murs en testa, model MunAn S140 o equivalentde retalls, mermemes, retalls, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

1

Tancament obra ceràmica 14cm

724,550

2

Deducció armadura cos principal

-911

[D]

[E]

[F]

2,500

E4Z23R11

m

Fórmula

-911 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

1.811,375 C#*D#*E#*F#

900,375

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 250 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric en planta o alçat. Inclou part proporcional d'ancoratges d'acer
inoxidable per a murs en testa, model MunAn S140 o equivalentde retalls, mermemes, retalls, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

1

COS PRINCIPAL

2

Façana oest

23,030

6,050

2,500

348,329 C#*D#*E#*F#

3

Façan nord

12,600

5,400

2,500

170,100 C#*D#*E#*F#

4

Façana est

23,030

4,600

2,500

264,845 C#*D#*E#*F#

5

deducció obertura magatzem 2 vestuari

6,200

-2,8

2,500

-43,4 C#*D#*E#*F#

6

Façana sud

12,700

5,400

2,500

171,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

E4BCM8JJ

m2

28

911,324

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermemes, solapaments, patilles,
elements separadors pel recobriment de les barres, taladres i resides epoxídiques si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Murets cobertes cobertes planes

2

Cos annex nnex oest

3

façana nord

3,580

0,800

2,864 C#*D#*E#*F#

4

façana nord-oest

6,630

0,800

5,304 C#*D#*E#*F#

5

façana oest

13,120

0,800

10,496 C#*D#*E#*F#

6

façana sud

6,040

0,800

4,832 C#*D#*E#*F#

8

Façanes cos annex est

9

façana nord

5,200

0,800

4,160 C#*D#*E#*F#

10

façana est

7,790

0,800

6,232 C#*D#*E#*F#

11

façana sud

5,250

0,800

4,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

E45C18G3

m3

38,088

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb mitjans
manuals i/o mecànics.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat
i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Murets cobertes cobertes planes

2

Cos annex nnex oest

3

façana nord

3,580

0,600

0,070

0,150 C#*D#*E#*F#

4

façana nord-oest

6,630

0,600

0,070

0,278 C#*D#*E#*F#

5

façana oest

13,120

0,600

0,070

0,551 C#*D#*E#*F#

6

façana sud

6,040

0,600

0,070

0,254 C#*D#*E#*F#

8

Façanes cos annex est

9

façana nord

5,200

0,600

0,070

0,218 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

10

façana est

7,790

0,600

0,070

0,327 C#*D#*E#*F#

11

façana sud

5,250

0,600

0,070

0,221 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

E616613S

m2

29

1,999

Paredó per a tancament de gruix 4 cm, de pitxolí massís 290x100x40 mm, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de
ram de paleta 1:1:7.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

COS PRINCIPAL

2

pilars A1 - A5

4,600

0,300

5,000

6,900 C#*D#*E#*F#

3

pilars A6 - A10

6,100

0,300

5,000

9,150 C#*D#*E#*F#

5

Cos annex oest - cantell forjat

6

façana nord

3,580

0,300

1,074 C#*D#*E#*F#

7

façana nord-oest

6,630

0,300

1,989 C#*D#*E#*F#

8

façana oest

13,120

0,300

3,936 C#*D#*E#*F#

9

façana sud

6,040

0,300

1,812 C#*D#*E#*F#

11

Cos annex est - cantell forjat

12

façana nord

5,200

0,300

1,560 C#*D#*E#*F#

13

façana est

7,790

0,300

2,337 C#*D#*E#*F#

14

façana sud

5,250

0,300

1,575 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

1

E614DN1K

m2

30,333

Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, supermaó de 500x200x60 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

COSSOS ANNEXES

2

Façanes annex oest

3

façana nord

3,580

2,800

10,024 C#*D#*E#*F#

4

façana nord-oest

6,630

2,800

18,564 C#*D#*E#*F#

5

façana oest

13,120

2,800

36,736 C#*D#*E#*F#

6

façana sud

6,040

2,800

16,912 C#*D#*E#*F#

8

Cos annex oest - trasdossat blocs edifici
ppal.

8,000

2,800

22,400 C#*D#*E#*F#

8,500

2,800

23,800 C#*D#*E#*F#

5,200

2,800

14,560 C#*D#*E#*F#

9
11

Façanes cos annex est

12

façana nord
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AMIDAMENTS

Pàg.:

13

façana est

7,790

3,800

29,602 C#*D#*E#*F#

14

façana sud

2,320

3,800

8,816 C#*D#*E#*F#

16

Deducció obertures

17

finestres F1

1,400

0,600

0,000

18

portes B2

1,000

2,100

-,5

20

COS PRINCIPAL

21

Façana oest

22,500

6,000

22

Façana nord

11,300

5,400

61,020 C#*D#*E#*F#

23

Façana est

23,900

4,600

109,940 C#*D#*E#*F#

24

deducció magatzem 2 - vestuari

25

Façana sud

27

Deducció obertures

28

0,000 C#*D#*E#*F#
3,000

-3,15 C#*D#*E#*F#
135,000 C#*D#*E#*F#

6,200

-2,8

-17,36 C#*D#*E#*F#

15,200

5,400

82,080 C#*D#*E#*F#

finestres F3

4,250

0,380

-3

-4,845 C#*D#*E#*F#

29

finestres F2

4,630

1,800

-3

-25,002 C#*D#*E#*F#

30

portes B1

2,000

2,100

-4

-16,8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

E614MP1K

m2

30

502,297

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Annes oest - vestuaris

2

vestidors 1 - perpend. façana

3
4

vestidors 2 - perpend. façana

5

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,800

2,800

7,840 C#*D#*E#*F#

4,000

2,800

11,200 C#*D#*E#*F#

4,000

2,800

11,200 C#*D#*E#*F#

2,800

2,800

7,840 C#*D#*E#*F#

6

vestidors 1 - paral·lels façana

4,800

2,800

13,440 C#*D#*E#*F#

7

vestidors 2 - paral·lels façana

4,800

2,800

13,440 C#*D#*E#*F#

8

aseos minusvàlids

2,840

2,800

7,952 C#*D#*E#*F#

9

distribuïdor

2,840

2,800

7,952 C#*D#*E#*F#

11

deducció obertures

12

porta P5

1,800

2,100

-,5

13

porta P3

0,900

2,100

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

14

portes P2 - P4

0,900

2,100

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

16

vestuari colindant escenari

1,730

2,200

3,806 C#*D#*E#*F#

0,820

2,200

1,804 C#*D#*E#*F#

17

1,000

TOTAL AMIDAMENT

-1,89 C#*D#*E#*F#

84,584

EUR
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AMIDAMENTS
9

E7C124A0

m2

Pàg.:

31

Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou subminsitre, col·locació, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

COSSOS ANNEXES

2

Façanes annex oest

3

façana nord

4

façana nord-oest

5

façana oest

6

façana sud

8

Façanes cos annex est

9

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

3,580

2,800

10,024 C#*D#*E#*F#

6,630

2,800

18,564 C#*D#*E#*F#

13,120

2,800

36,736 C#*D#*E#*F#

6,040

2,800

16,912 C#*D#*E#*F#

façana nord

5,200

2,800

14,560 C#*D#*E#*F#

10

façana est

7,790

3,800

29,602 C#*D#*E#*F#

11

façana sud

5,250

3,800

19,950 C#*D#*E#*F#

13

Deducció obertures

14

finestres F1

1,400

0,600

0,000

15

portes B2

1,000

2,100

-,5

17

COS PRINCIPAL

18

Façana oest

22,500

6,000

135,000 C#*D#*E#*F#

19

deducció cos vestuaris

19,000

-2,8

-53,2 C#*D#*E#*F#

20

Façana nord

11,300

5,400

61,020 C#*D#*E#*F#

21

Façana est

23,900

4,600

109,940 C#*D#*E#*F#

22

deducció magatzem 2 - vestuari

23

Façana sud

25

Deducció obertures

26

0,000 C#*D#*E#*F#
3,000

-3,15 C#*D#*E#*F#

6,200

-2,8

-17,36 C#*D#*E#*F#

15,200

5,400

82,080 C#*D#*E#*F#

finestres F3

4,250

0,380

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

27

finestres F2

4,630

1,800

-3

-25,002 C#*D#*E#*F#

28

portes B1

2,000

2,100

-4

-16,8 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL

E7CN1831

m2

418,876

Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de
bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i làmina d'alumini en una cara, col·locat sense adherir.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, talls, mermes, solapaments,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

COS PRINCIPAL

2

pilars A1 - A4

4,600

0,700

4,000

12,880 C#*D#*E#*F#

3

pilar A5

4,600

1,200

1,000

5,520 C#*D#*E#*F#

4

pilars A6 - A9

6,100

0,700

4,000

17,080 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
5

pilar A10

7

Cos annex oest - cantell forjat

8

façana nord

9

façana nord-oest

Pàg.:

6,100

1,200

1,000

3,580

0,700

2,506 C#*D#*E#*F#

6,630

0,700

4,641 C#*D#*E#*F#

13,120

0,700

9,184 C#*D#*E#*F#

7,320 C#*D#*E#*F#

10

façana oest

11

façana sud

6,040

0,700

13

Cos annext oest - sota dutxes vestuaris

5,000

2,000

15

Cos annex est - cantell forjat

16

façana nord

5,200

0,700

3,640 C#*D#*E#*F#

17

façana est

7,790

0,700

5,453 C#*D#*E#*F#

18

façana sud

5,250

0,700

3,675 C#*D#*E#*F#

4,228 C#*D#*E#*F#
2,000

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

TOTAL AMIDAMENT
11

E6Z13E3V

m

32

96,127

Caixes per a persiana enrotllable, en paret de màxim 35cm, de poliestirè expandit de 40kg/m³, reforçat per dues plaques
perforades d'acer galvanitzat, amb acabats laterals pre-revestiment, amb perfilaria d'alumini incorporat i registre de
persiana inferior, dotada de perfil ocult per al pas de ceràmica tipus ´´pitxolí´´, model CAJAISLANT de BECK-HEUN, per a
un accionament a través de motor, col·locada segons especificacions del fabricant.
Tot inclòs i totalment acabat. Mesura teòrca d'amidament. Inclou subminsitre, col·locació, tapa inferior en PVC, fixacions
mecàniques metàl·liques si escau, cintes d'acer galvanitzat per a llindes de major llargada, tall, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Finestres F1

1,700

6,000

10,200 C#*D#*E#*F#

2

Finestres F2

4,930

3,000

14,790 C#*D#*E#*F#

3

Finestre F3

4,550

3,000

13,650 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL

E4435111

kg

38,640

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de talls, mermemes, pletines, fixacions
mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

HEB - 140 sobre escenari

5,200

33,700

2

accés vestidors annex oest

3,240

33,700

1,000

109,188 C#*D#*E#*F#

175,240 C#*D#*E#*F#

3

portes B1

2,400

33,700

4,000

323,520 C#*D#*E#*F#

4

portes P1

1,400

33,700

3,000

141,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

749,488

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
13

E894BBJ0

m2

Pàg.:

33

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

HEB - 140 sobre escenari

5,200

33,700

0,024

4,206 C#*D#*E#*F#

2

accés vestidors annex oest

3,240

33,700

0,024

3

portes B1

2,400

33,700

0,024

4,000

7,764 C#*D#*E#*F#

4

portes P1

1,400

33,700

0,024

3,000

3,397 C#*D#*E#*F#

2,621 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
14

TOTAL

1

E66AA300

m2

17,988

Tancament fixe o porta practible batent a base de tauler plaques compactes (HPL) a base de resines termo-enduribles,
reforçades amb fibres basades en fusta i fabricades a altra pressió i temperatura, de la casa TRESPA o equivalent,
acabat a color a les dues cares, amb ferramenta d'acer inoxidable, per a una altura total de 205cm.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, ferramenta d'acer inoxidable, frontisses, tiradors, tanca amb indicació exterior de portes, peus regulables, perfil
superior de suport amb elements de fixació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

ANNEX OEST

2

aseo homes

2,000

2,050

4,100 C#*D#*E#*F#

3

portes

1,830

2,050

3,752 C#*D#*E#*F#

4

aseo dones

2,000

2,050

4,100 C#*D#*E#*F#

5

portes

1,830

2,050

3,752 C#*D#*E#*F#

6

ANNEX EXT

7

aseo homes

1,700

2,050

3,485 C#*D#*E#*F#

8

portes

0,900

2,050

1,845 C#*D#*E#*F#

9

aseo dones

1,700

2,050

3,485 C#*D#*E#*F#

0,900

2,050

1,845 C#*D#*E#*F#

10

TOTAL AMIDAMENT
15

TOTAL

1

E84ZGSAS

u

26,364

Subministre i col·locació de persiana de lamel·les fixes de formigó prefabricat, color gris, de dimensions 40×40cm, de la
casa SAS o equivalent, dotada de malla mosquietar metàl·lica interior.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, malla mosquitera, tall, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Façana oest

4,000

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

2

Tanca carrer

2,000

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

3

Façana est

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
4

Façana sud

Pàg.:

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
07

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

E81136B2

34

19,000

PRESSUPOST 0743-2017
REVESTIMENTS I PINTURES

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació de mestres, cantoneres, part proporcional de
malla de fibra de vidre revestida de PVC, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

Façanes cos annex oest

2

façana nord

3

façana nord-oest

4

façana oest

5

façana sud

7

Façanes cos annex est

8
9

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

2,700

3,600

9,720 C#*D#*E#*F#

6,630

4,750

31,493 C#*D#*E#*F#

13,120

5,200

68,224 C#*D#*E#*F#

6,040

5,200

31,408 C#*D#*E#*F#

façana nord

5,200

2,200

11,440 C#*D#*E#*F#

façana est

7,790

2,650

20,644 C#*D#*E#*F#

10

façana sud

2,320

4,700

10,904 C#*D#*E#*F#

12

Façanes cos principal

13

façana nord

12,600

4,350

54,810 C#*D#*E#*F#

14

façana est

7,200

3,000

21,600 C#*D#*E#*F#

17,300

5,100

88,230 C#*D#*E#*F#

12,600

6,700

84,420 C#*D#*E#*F#

15
16

façana sud

17

façana oest

18

3,050

4,600

14,030 C#*D#*E#*F#

20,000

1,500

30,000 C#*D#*E#*F#

20

Deducció obertures

21

finestres F1

1,400

0,600

0,000

22

finestres F3

4,250

0,380

0,000

23

finestres F2

4,630

1,800

-1

0,000 C#*D#*E#*F#
0,000 C#*D#*E#*F#
3,000

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

E831G100

m2

-25,002 C#*D#*E#*F#
451,921

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb acabat rugós,
llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN
12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, cantoneres d'alumini, rejuntat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

1

Façanes cos annex oest

2

façana nord

4

Façanes cos annex est

5
6
8

Façanes cos principal

9

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

Fórmula

3,580

0,900

3,222 C#*D#*E#*F#

façana nord

5,200

0,900

4,680 C#*D#*E#*F#

façana est

7,790

2,000

15,580 C#*D#*E#*F#

façana nord

12,600

0,900

11,340 C#*D#*E#*F#

10

façana est

17,300

0,900

15,570 C#*D#*E#*F#

11

façana oest

3,050

0,900

2,745 C#*D#*E#*F#

13

Deducció obertures

14

portes B1

2,000

-,9

15

porta B2

1,000

-,9

-,9 C#*D#*E#*F#

16

portes B2 - serveis accés est

2,240

-2

-4,48 C#*D#*E#*F#

4,000

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

E9U371A1

m

35

-7,2 C#*D#*E#*F#

40,557

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de
peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Façanes cos annex oest

2

façana oest

13,120

13,120 C#*D#*E#*F#

3

façana sud

6,040

6,040 C#*D#*E#*F#

5

Façanes cos annex est

6

façana sud

2,320

2,320 C#*D#*E#*F#

8

Façanes cos principal

9

façana sud

12,600

12,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

1

E81135B2

m2

34,080

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació de cantoneres, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

1

Vestidors 1

22,500

2

Pas

3

Aseos homes

4

Dutxes vestidor homes

12,800

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,600

58,500 C#*D#*E#*F#

5,400

2,600

14,040 C#*D#*E#*F#

13,800

2,600

35,880 C#*D#*E#*F#

2,600

33,280 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

5

Aseos minusvàlids

10,200

2,600

26,520 C#*D#*E#*F#

6

Aseos dones

13,800

2,600

35,880 C#*D#*E#*F#

7

Vestidors 2

22,500

2,600

58,500 C#*D#*E#*F#

8

Pas

5,400

2,600

14,040 C#*D#*E#*F#

9

Dutxes vestidor dones

12,800

2,600

33,280 C#*D#*E#*F#

10

Aseos homes

11,000

3,000

33,000 C#*D#*E#*F#

11

Aseos dones

11,000

3,000

33,000 C#*D#*E#*F#

13

Deducció obertures

14

passos vestidors - dutxes

1,200

2,600

4,000

15

portes p4

0,900

2,100

0,000

16

portes P2

1,000

2,100

-,5

2,000

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

17

portes B2

1,000

2,100

-,5

2,000

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

-2

E8241345

m2

-24,96 C#*D#*E#*F#
0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

36

346,760

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, cantoneres d'alumini, rejuntat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Vestidors 1

2

Pas

3

Aseos homes

4

Dutxes vestidor homes

5

Aseos minusvàlids

6

Aseos dones

7

Vestidors 2

8

Pas

9

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

22,500

2,600

58,500 C#*D#*E#*F#

5,400

2,600

14,040 C#*D#*E#*F#

13,800

2,600

35,880 C#*D#*E#*F#

12,800

2,600

33,280 C#*D#*E#*F#

10,200

2,600

26,520 C#*D#*E#*F#

13,800

2,600

35,880 C#*D#*E#*F#

22,500

2,600

58,500 C#*D#*E#*F#

5,400

2,600

14,040 C#*D#*E#*F#

Dutxes vestidor dones

12,800

2,600

33,280 C#*D#*E#*F#

10

Aseos homes

11,000

3,000

33,000 C#*D#*E#*F#

11

Aseos dones

11,000

3,000

33,000 C#*D#*E#*F#

13

Deducció obertures

14

passos vestidors - dutxes

1,200

2,600

4,000

15

portes p4

0,900

2,100

0,000

16

portes P2

1,000

2,100

-,5

2,000

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

17

portes B2

1,000

2,100

-,5

2,000

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

-2

-24,96 C#*D#*E#*F#
0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

346,760

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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AMIDAMENTS
6

E9U21010

m

Pàg.:

37

Sòcol polit de mitja canya, de color a escollir de 120x7.5x5 cm, col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a obra.
Totalment acabat. Inclou pasta adhesiva especial, morter adhesiu, rejuntat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Vestidors 1

2

Pas

3
4

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

22,500

22,500 C#*D#*E#*F#

5,400

5,400 C#*D#*E#*F#

Aseos homes

13,800

13,800 C#*D#*E#*F#

Dutxes vestidor homes

12,800

12,800 C#*D#*E#*F#

5

Aseos minusvàlids

10,200

10,200 C#*D#*E#*F#

6

Aseos dones

13,800

13,800 C#*D#*E#*F#

7

Vestidors 2

22,500

22,500 C#*D#*E#*F#

8

Pas

5,400

5,400 C#*D#*E#*F#

9

Dutxes vestidor dones

12,800

12,800 C#*D#*E#*F#

10

Aseos homes

11,000

11,000 C#*D#*E#*F#

11

Aseos dones

11,000

11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

E8122212

m2

141,200

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació de cantoneres, reglada de sòcol, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Distribuïdor

11,000

2,600

28,600 C#*D#*E#*F#

2

Magatzem 1

16,000

4,700

75,200 C#*D#*E#*F#

3

Escenari

16,500

4,700

77,550 C#*D#*E#*F#

4

Magatzem 2

16,300

2,600

42,380 C#*D#*E#*F#

5

Vestuari

25,300

2,600

65,780 C#*D#*E#*F#

7

SALA POLIVALENT

8

Façana oest

23,030

6,050

139,332 C#*D#*E#*F#

9

Façan nord

12,600

5,400

68,040 C#*D#*E#*F#

10

Façana est

23,030

4,600

105,938 C#*D#*E#*F#

11

deducció obertura magatzem 2 vestuari

6,200

-2,8

-17,36 C#*D#*E#*F#

12

Façana sud

12,700

5,400

68,580 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

654,040

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
8

E898J2A0

m2

Pàg.:

38

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Distribuïdor

11,000

2,600

28,600 C#*D#*E#*F#

2

Magatzem 1

16,000

4,700

75,200 C#*D#*E#*F#

3

Escenari

16,500

4,700

77,550 C#*D#*E#*F#

4

Magatzem 2

16,300

2,600

42,380 C#*D#*E#*F#

5

Vestuari

25,300

2,600

65,780 C#*D#*E#*F#

7

SALA POLIVALENT

8

Façana oest

23,030

6,050

139,332 C#*D#*E#*F#

9

Façan nord

12,600

5,400

68,040 C#*D#*E#*F#

10

Façana est

23,030

4,600

105,938 C#*D#*E#*F#

11

deducció obertura magatzem 2 vestuari

6,200

-2,8

-17,36 C#*D#*E#*F#

12

Façana sud

12,700

5,400

14

Deducció arrimador DM

-105,96

68,580 C#*D#*E#*F#
-105,96 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL

1

E8J36A8K

m

548,080

Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de motlle, amb
trencaaigües als dos cantells, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, talls, mermes, solapaments,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Murets cobertes cobertes planes

2

Cos annex oest

3

façana nord

4

façana nord-oest

6,630

6,630 C#*D#*E#*F#

5

façana oest

13,120

13,120 C#*D#*E#*F#

6

façana sud

6,040

6,040 C#*D#*E#*F#

8

Façanes cos annex est

9

3,580

3,580 C#*D#*E#*F#

façana nord

5,200

5,200 C#*D#*E#*F#

10

façana est

7,790

7,790 C#*D#*E#*F#

11

façana sud

5,250

5,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

47,610

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
10

EQ514A81

m2

Pàg.:

39

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre
suport mural i encastat al parament.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de
peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Vestidors homes

3,000

0,600

1,800 C#*D#*E#*F#

2

sòcol superior

3,000

0,100

0,300 C#*D#*E#*F#

0,600

0,100

4

Vestidors dones

3,000

0,600

5

sòcol cuperior

3,000

0,100

0,600

0,100

3

6

2,000

0,120 C#*D#*E#*F#
1,800 C#*D#*E#*F#
0,300 C#*D#*E#*F#

2,000

0,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

TOTAL

EQ5Z12A0

u

4,440

Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a
encastar aparells sanitaris.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou talls, polit de vores si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Vestidors homes

3,000

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

2

Vestidors dones

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL

1

E841BD11

m2

6,000

Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN
13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils
principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m amb perfil secundaris col·locats formant retícula.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls,
mermes, part proporcional de cortiners, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Sala polivalent

Tipus

[C]

17,550

[D]

[E]

[F]

12,000

TOTAL

Fórmula

210,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

210,600

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
13

E7C945C4

m2

Pàg.:

40

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix amb làmina d'alumini en la
mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, fixacinos mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Sala polivalent

[C]

17,550

[D]

[E]

[F]

12,000

E84ZG2G0

u

Fórmula

210,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL

210,600

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla
d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb
perfileria d'acer galvanitzat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tall, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat
i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

vestuaris

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

E8443220

m2

Fórmula

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

15

TOTAL

5,000

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls,
mermes, part proporcional de cortiners, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Distribuïdor

7,520

7,520 C#*D#*E#*F#

2

Magatzem 1

13,520

13,520 C#*D#*E#*F#

3

Escenari

34,000

34,000 C#*D#*E#*F#

4

Magatzem 2

12,200

12,200 C#*D#*E#*F#

5

Vestuari

22,960

22,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

90,200

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
16

E8447220

m2

Pàg.:

41

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls,
mermes, part proporcional de cortiners, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Cos annex oest

2

Vestidors 1

3

Pas

4
5

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

22,090

22,090 C#*D#*E#*F#

1,660

1,660 C#*D#*E#*F#

Aseos homes

9,560

9,560 C#*D#*E#*F#

Dutxes vestuaris homes

7,580

7,580 C#*D#*E#*F#

6

Aseos minusvàlids

6,330

6,330 C#*D#*E#*F#

7

Aseos dones

9,560

9,560 C#*D#*E#*F#

8

Vestidors 2

20,680

20,680 C#*D#*E#*F#

9

Pas

1,660

1,660 C#*D#*E#*F#

10

Dutxes vestuaris dones

7,580

7,580 C#*D#*E#*F#

12

Cos annex est

13

Aseos homes

6,930

6,930 C#*D#*E#*F#

14

Aseos dones

6,820

6,820 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17

TOTAL

E7D21722

m2

100,450

Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
superficials, per a una estabilitat al foc EF-90.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou subminsitre, col·locació, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Cos annex oest

2

Vestidors 1

22,090

22,090 C#*D#*E#*F#

3

Vestidors 2

20,680

20,680 C#*D#*E#*F#

5

Cos annex est

6

Vestuari

22,960

22,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

TOTAL

E898D620

m2

65,730

Pintat de parament vertical interior o exterior de ciment, amb pintura al ciment amb acabat llis, amb dues capes d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

1,200

[D]

[E]

4,650

Pàg.:

[F]

5,000

Fórmula

1

Pilars A1 - A5

2

Pilars A6 - A10

1,200

6,000

5,000

36,000 C#*D#*E#*F#

4

Jàsseres sala principal

0,800

12,000

2,000

4,000

76,800 C#*D#*E#*F#

5

0,800

12,000

1,000

1,000

9,600 C#*D#*E#*F#

6

0,300

12,000

4,000

14,400 C#*D#*E#*F#

27,900 C#*D#*E#*F#

12,500

60,000 C#*D#*E#*F#

8

Porxos exteriors

9

porxo nord

4,800

10

porxo est

42,500

5,250

223,125 C#*D#*E#*F#

11

porxo est - plec vertical

1,500

5,250

7,875 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL

E8N9SD11

m

42

455,700

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 1 plec, per a cantonera interior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Totalment acabat. Inclou fixacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Pilars A1, A2, A3, A4, A5

4,650

5,000

2,000

46,500 C#*D#*E#*F#

2

Pilars A7, A8, A9, A10

6,000

4,000

2,000

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

TOTAL AMIDAMENT
20

TOTAL

E8B2U001

m2

94,500

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en
dispersió aquosa, aplicada a dues mans.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Porxos exteriors

2

porxo nord

3

porxo nord - laterals

4
5

porxo est

6

porxo est - plec vertical

7

porxo est - laterals

8

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#

4,800

12,500

4,800

0,250

1,200 C#*D#*E#*F#

12,500

0,250

3,125 C#*D#*E#*F#

42,500

5,250

223,125 C#*D#*E#*F#

1,500

5,250

7,875 C#*D#*E#*F#

42,500

0,250

2,000

21,250 C#*D#*E#*F#

1,500

0,250

2,000

0,750 C#*D#*E#*F#

5,250

0,250

1,313 C#*D#*E#*F#

24,000

0,500

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

12

24,000

0,350

8,400 C#*D#*E#*F#

13

14,000

0,500

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

9
11

Ràfegs coberta principal

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

14

14,000

0,350

4,900 C#*D#*E#*F#

15

25,500

0,500

12,750 C#*D#*E#*F#

16

25,500

0,350

8,925 C#*D#*E#*F#

17

14,000

0,500

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

18

14,000

0,350

4,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

21

E898D240

m2

43

384,513

Pintat de parament exterior i interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Façanes cos annex oest

2

façana nord

3,580

3,600

12,888 C#*D#*E#*F#

3

façana nord-oest

6,630

4,750

31,493 C#*D#*E#*F#

4

façana oest

13,120

5,200

68,224 C#*D#*E#*F#

5

façana sud

6,040

5,200

31,408 C#*D#*E#*F#

7

Façanes cos annex est

8

façana nord

5,200

2,200

11,440 C#*D#*E#*F#

9

façana est

7,790

2,650

20,644 C#*D#*E#*F#

10

façana sud

2,320

4,700

10,904 C#*D#*E#*F#

12

Façanes cos principal

13

façana nord

12,600

4,350

54,810 C#*D#*E#*F#

14

façana est

7,200

3,000

21,600 C#*D#*E#*F#

17,300

5,100

88,230 C#*D#*E#*F#

12,600

6,700

84,420 C#*D#*E#*F#

15
16

façana sud

17

façana oest

18

3,050

4,600

14,030 C#*D#*E#*F#

20,000

1,500

30,000 C#*D#*E#*F#

20

Deducció obertures

21

finestres F1

1,400

0,600

22

finestres F3

4,250

0,380

0,000

23

finestres F2

4,630

1,800

-1,000

0,000 C#*D#*E#*F#

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#
3,000

TOTAL AMIDAMENT
22

TOTAL

1

E8EG8CNA

m2

-25,002 C#*D#*E#*F#
455,089

Arrimador o porta interior amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de
gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit
melamínic, d'una cara vista, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical interior.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subminsitre, fixacions a parament, reixes de ventilació o
equivalents si escau, ferramenta i clau per a portes, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat
i funcionament.

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

1

SALA POLIVALENT

2

Façana oest

3

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

Fórmula

3,000

2,100

6,300 C#*D#*E#*F#

1,600

2,100

3,360 C#*D#*E#*F#

10,700

2,100

22,470 C#*D#*E#*F#

5

Façana oest - aramari quadre

1,000

4,500

4,500 C#*D#*E#*F#

6

deducció porta armari quadre

1,000

-2,1

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

7

Façan nord

7,200

2,100

15,120 C#*D#*E#*F#

8

Façana est

1,400

2,100

2,940 C#*D#*E#*F#

9

10,500

0,210

2,205 C#*D#*E#*F#

10

1,500

2,100

3,150 C#*D#*E#*F#

3,000

2,550

7,650 C#*D#*E#*F#

2,700

2,550

6,885 C#*D#*E#*F#

6,500

0,450

2,925 C#*D#*E#*F#

4

11

Façana sud

12
13

paret sud - rampa accés

15

ESCENARI

16

paret oest

2,250

2,100

4,725 C#*D#*E#*F#

17

paret est

5,300

2,100

11,130 C#*D#*E#*F#

18

paret sud

6,000

2,100

12,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
08

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

TOTAL

E7C2G474

44

103,860

PRESSUPOST 0743-2017
PAVIMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,429 i 1,29 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Vestidors 1

2

Pas

3
4

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

22,090

22,090 C#*D#*E#*F#

1,660

1,660 C#*D#*E#*F#

Aseos homes

9,560

9,560 C#*D#*E#*F#

Aseos minusvàlids

6,330

6,330 C#*D#*E#*F#

5

Distribuïdor

7,520

7,520 C#*D#*E#*F#

6

Aseos dones

9,560

9,560 C#*D#*E#*F#

7

Vestidors 2

20,680

20,680 C#*D#*E#*F#

8

Pas

1,660

1,660 C#*D#*E#*F#

9

Magatzem 1

13,520

13,520 C#*D#*E#*F#

10

Escenari

34,000

34,000 C#*D#*E#*F#

11

Magatzem 2

12,200

12,200 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
12

Vestuari

13

Aseos homes

14

Aseos dones

15

Sala polivalent

16

Rampa

Pàg.:

22,960

22,960 C#*D#*E#*F#

6,930

6,930 C#*D#*E#*F#

6,820

6,820 C#*D#*E#*F#

202,500

202,500 C#*D#*E#*F#

9,760

9,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

E9VZ191K

m

45

387,750

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

ESCALES INTERIORS

2

Esglaons accés escenari

1,200

3,000

3,600 C#*D#*E#*F#

3

Esglaons vestuari

1,200

3,000

3,600 C#*D#*E#*F#

5

ESCALES EXTERIORS

6

Esglaons costat escola

7,700

10,000

77,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

1

E93AV116

m2

84,200

Recrescuda i anivellament del suport de 80 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons
UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, encofrat si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Vestidors 1

2
3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

22,090

22,090 C#*D#*E#*F#

Pas

1,660

1,660 C#*D#*E#*F#

Aseos homes

9,560

9,560 C#*D#*E#*F#

4

Dutxes vestuaris homes

7,580

7,580 C#*D#*E#*F#

5

Aseos minusvàlids

6,330

6,330 C#*D#*E#*F#

6

Distribuïdor

7,520

7,520 C#*D#*E#*F#

7

Aseos dones

9,560

9,560 C#*D#*E#*F#

8

Vestidors 2

20,680

20,680 C#*D#*E#*F#

9

Pas

1,660

1,660 C#*D#*E#*F#

10

Dutxes vestuaris dones

7,580

7,580 C#*D#*E#*F#

11

Magatzem 1

13,520

13,520 C#*D#*E#*F#

12

Aseos homes

6,930

6,930 C#*D#*E#*F#

13

Aseos dones

14

Sala polivalent

6,820

6,820 C#*D#*E#*F#

202,500

202,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

323,990
EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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AMIDAMENTS
4

E9JZU100

kg

Pàg.:

46

Subministrament i col·locació de perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, fixacins mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Accessos sala polivalent

2

[C]

[D]

[E]

[F]

E9P67A99

m2

Fórmula

2,000

4,000

0,500

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

2,000

2,000

4,000

0,500

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

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

1,000

12,000

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Sala polivalent

[C]

[D]

[E]

[F]

202,500

E9UA7111

m

Fórmula

202,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

202,500

Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i cargols.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de
peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Sala polivalent

2

Deducció portes

3

porta P5

4

portes B1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

E9DD1C33

-1,8

-1,8 C#*D#*E#*F#

-2

m2

Fórmula

68,000 C#*D#*E#*F#

4,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL

68,000

-8 C#*D#*E#*F#
58,200

Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Vestidors 1

2

Pas

3
4

Pàg.:

22,090

22,090 C#*D#*E#*F#

1,660

1,660 C#*D#*E#*F#

Aseos homes

9,560

9,560 C#*D#*E#*F#

Dutxes vestuaris homes

7,580

7,580 C#*D#*E#*F#

5

Aseos minusvàlids

6,330

6,330 C#*D#*E#*F#

6

Distribuïdor

7,520

7,520 C#*D#*E#*F#

7

Aseos dones

9,560

9,560 C#*D#*E#*F#

8

Vestidors 2

20,680

20,680 C#*D#*E#*F#

9

Pas

1,660

1,660 C#*D#*E#*F#

10

Dutxes vestuaris homes

7,580

7,580 C#*D#*E#*F#

11

Magatzem 1

13,520

13,520 C#*D#*E#*F#

12

Escenari

34,000

34,000 C#*D#*E#*F#

13

Magatzem 2

12,200

12,200 C#*D#*E#*F#

14

Vestuari

22,960

22,960 C#*D#*E#*F#

15

Aseos homes

6,930

6,930 C#*D#*E#*F#

16

Aseos dones

17

Sala polivalent

18

Rampa

6,820

6,820 C#*D#*E#*F#

202,500

202,500 C#*D#*E#*F#

9,760

9,760 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

E9U371A1

m

47

402,910

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de
peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Distribuïdor

11,000

11,000 C#*D#*E#*F#

2

Magatzem 1

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

3

Escenari

23,000

23,000 C#*D#*E#*F#

4

Magatzem 2

17,000

17,000 C#*D#*E#*F#

5

Vestuari

26,000

26,000 C#*D#*E#*F#

6

Rampa

7,000

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

8

Deducció obertures

9

portes P5

-1,8

1,000
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL

E9JE9200

m2

-1,8 C#*D#*E#*F#
98,200

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant,
instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Tipus

Accessos sala polivalent

[C]

1,000

[D]

2,000

[E]

Pàg.:
[F]

4,000

F227T00F

m2

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL

48

8,000

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte repàs i
piconatge.

Num. Text

Tipus

1

Paviment exterior panot

2

Paviment exterior formigó

[C]

[D]

[E]

[F]

460,000

3

Fórmula

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

33,000

33,000 C#*D#*E#*F#

4

Paviment forjat sanitari

5

cos annex oest

100,000

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

6

cos central

280,000

280,000 C#*D#*E#*F#

7

cos annex est

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL

460,000 C#*D#*E#*F#

E4BCDAJJ

m2

928,000

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermemes, solapaments, patilles,
elements separadors pel recobriment de les barres, taladres i resides epoxídiques si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

Paviment exterior panot

2

Paviment exterior formigó

3

[C]

[D]

[E]

[F]

E93617B6

m2

Fórmula

460,000

460,000 C#*D#*E#*F#

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

33,000

33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL

518,000

Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug,
de gruix 15 cm, abocat des de camió.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, encofrat si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Paviment exterior panot

460,000

460,000 C#*D#*E#*F#

3

cos annex oest

100,000

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

4

cos central

280,000

280,000 C#*D#*E#*F#

5

cos annex est

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
13

E9G2G632

m2

49

870,000

Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa,
col·locat amb transport interior mecànic o manual, estesa i vibratge manual i remolinat mecànic.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, encofrat si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Paviment exterior formigó

2

[C]

[D]

[E]

[F]

E9GZA564

m

Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#

33,000

33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL

25,000

58,000

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6
cm.
Totalment acabat. Superfície teòrica de junt. Inclou retalls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

Paviment pati instal·lacions

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

2,360 C#*D#*E#*F#

2

2,000

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

3

1,200

1,200 C#*D#*E#*F#

4

1,000

4,000

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

15

TOTAL

2,360

1

F931201F

m3

9,560

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministrament de material, compactació, reg, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Paviment exterior panot

[C]

460,000

[D]

[E]

[F]

0,150
TOTAL AMIDAMENT

16

E7B11170

m2

TOTAL

Fórmula

69,000 C#*D#*E#*F#
69,000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta de làmina. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, retall, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Paviment exterior panot

Tipus

[C]

460,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

460,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
2

Paviment exterior formigó

3

Pàg.:

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

33,000

33,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17

E9E1321G

m2

50

518,000

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou paviment d'estesa d'escales, part proporcional de peces tàtils
indicador tipus botonera o lineal, tall de peces, part proporcional de mermes, estesa amb sorra-ciment, rejuntat de morter,
part proporcional de peces especials per a la formació d'un paviment tàctil direccional, part proporcional per a la formació
d'un paviment tèctil indicador tipus botonera, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

Paviment exterior panot

2

deducció Escales accés escola

[C]

[D]

[E]

[F]

F9V3E65A

m

Fórmula

460,000 C#*D#*E#*F#

-27,88

-27,88 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

TOTAL

460,000

432,120

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat
amb formigó HNE-15/P/10.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de
peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

ESCALES EXTERIORS - frontal

2

Esglaons costat escola

[C]

7,700

[D]

[E]

[F]

10,000

E5Z1EUK0

m2

Num. Text

Tarima escenar i magatxem

2

Rampa accés escenari

[C]

[D]

[E]

[F]

E5Z2F2KA

m2

TOTAL

Fórmula

12,000

0,450

11,000

59,400 C#*D#*E#*F#

7,000

0,300

3,000

6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
20

77,000

Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de
pasta de ciment ràpid
Tipus

1

Fórmula

77,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL

65,700

Solera d'encadellat ceràmic de 600x250x35 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de
sostremort.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

1

Tarima escenari

34,000

34,000 C#*D#*E#*F#

2

Magatzem 2

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

3

Vestuari costat escenari

24,000

5

Rampa accés escenari

7,500

24,000 C#*D#*E#*F#
9,000 C#*D#*E#*F#

1,200
TOTAL AMIDAMENT

21

E4DCJD00

m2

51

80,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

1

Lateral llosa sobre solera

2

escendari

6,000

3

rampa accés

7,500
1,200

4

[D]

[E]

[F]

0,100
2,000

E4BCM8JJ

m2

Fórmula

0,600 C#*D#*E#*F#

0,100

0,750 C#*D#*E#*F#

0,100

0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
22

TOTAL

1,590

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2
m B500SD UNE-EN 10080.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermemes, solapaments, patilles,
elements separadors pel recobriment de les barres, taladres i resides epoxídiques si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tarima escenari

2
3
5

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

34,000 C#*D#*E#*F#

Magatzem 2

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

Vestuari costat escenari

24,000

24,000 C#*D#*E#*F#

Rampa accés escenari

7,500

9,000 C#*D#*E#*F#

1,200
TOTAL AMIDAMENT

23

TOTAL

34,000

E45C18G3

m3

80,000

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb mitjans
manuals i/o mecànics.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat
i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Tarima escenari

34,000

0,070

2,380 C#*D#*E#*F#

2

Magatzem 2

13,000

0,070

0,910 C#*D#*E#*F#

3

Vestuari costat escenari

24,000

5

Rampa accés escenari

7,500

1,200

0,070

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

0,070

0,630 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
24

F96517D9

m

52

5,600

Vorada prefabricada de formigó tipus fiol, tauló o jardi de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix,
nclou subministrament, transport, col·locació, p.p. de peces especials, segons plànols, i rejuntat amb morter.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou moviment de terres necessari, tall de peces, part
proporcional de mermes, base de formigó, rejuntat de morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

Zona ajardinada costat carrer

2

Escossell arbre

[C]

[D]

[E]

[F]

EDKZ3174

u

Fórmula

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

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

25

TOTAL

5,000

15,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, col·locació amb morter, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Tapa accés forjat sanitari - magatzem 1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

26

NSANTANA1

u

TOTAL

Fórmula

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

Subministre i muntatge de topall de porta, tipus porta metàl·lica, per a sol, color gris, fixat mitjançant cargols.
Totalment acabat. Inclou el replanteig, el cargol, medis auxiliars, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

interior aseos i vestuaris

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

01
09

NUM. CODI
1

E8MAU050

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

10,000

PRESSUPOST 0743-2017
FUSTERIA I VIDRIERIA

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda, escopidors i portes d'armaris d'instal·lacions o altres peces) amb planxa
d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques, amb geometria lineal o corba, acabat recte o
corbat, col.locada amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subminsitre, fixacions a parament, reixes de ventilació o
equivalents, soldadures, plecs, corbatures si escau, trencaaigües als escopidors, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
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AMIDAMENTS
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

5,000

Fórmula

1

Finestres F1 - llinda

1,400

0,300

2

escopidor

1,400

0,400

3

brancals

0,610

0,300

5

Finestres F2 - llinda

4,630

6

escopidor

4,630

7

brancals

1,820

0,300

9

Finestres F3 - llinda

4,250

0,300

10

escopidor

4,250

0,400

11

brancals

0,380

0,300

13

Portes B1 - llinda

2,000

0,300

14

brancals

2,100

0,300

16

Porta B2 - sola - llinda

1,000

0,300

17

brancals

2,100

0,300

19

Portes B2 - llinda

2,240

0,300

20

brancals

2,100

0,300

21

muntant entre portes

2,100

0,750

1,575 C#*D#*E#*F#

23

Porta P8 accés forjat sanitari

0,600

0,600

0,360 C#*D#*E#*F#

EASA71P2

u

2,100 C#*D#*E#*F#

5,000

2,800 C#*D#*E#*F#

5,000

1,830 C#*D#*E#*F#

0,300

3,000

4,167 C#*D#*E#*F#

0,400

3,000

5,556 C#*D#*E#*F#

2,000

2,000

2,000
2,000

3,000

3,276 C#*D#*E#*F#

3,000

3,825 C#*D#*E#*F#

3,000

5,100 C#*D#*E#*F#

3,000

0,684 C#*D#*E#*F#

4,000

2,400 C#*D#*E#*F#

4,000

5,040 C#*D#*E#*F#
0,300 C#*D#*E#*F#

2,000
2,000

1,260 C#*D#*E#*F#
1,000

0,672 C#*D#*E#*F#

1,000

1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

53

42,205

Porta tallafocs acer galvanitzat, EI2-45-C2, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, amb topall, maneta,
pany i clau mestrejada, acabat esmaltat, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall d'acer inoxidable, maneta, pany, i altres accessoris
d'alumini lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Portes P2

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
TOTAL AMIDAMENT

3

K89AQBP0

m2

TOTAL

Fórmula

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

Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Finestres F1 - llinda

1,400

0,300

5,000

2,100 C#*D#*E#*F#

2

escopidor

1,400

0,400

5,000

2,800 C#*D#*E#*F#

3

brancals

0,610

0,300

5,000

1,830 C#*D#*E#*F#

5

Finestres F2 - llinda

4,630

0,300

3,000

4,167 C#*D#*E#*F#

6

escopidor

4,630

0,400

3,000

5,556 C#*D#*E#*F#

7

brancals

1,820

0,300

9

Finestres F3 - llinda

4,250

0,300

2,000

2,000

3,000

3,276 C#*D#*E#*F#

3,000

3,825 C#*D#*E#*F#
EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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AMIDAMENTS
10

escopidor

4,250

0,400

11

brancals

0,380

0,300

13

Portes B1 - llinda

2,000

0,300

14

brancals

2,100

0,300

16

Porta B2 - sola - llinda

1,000

0,300

17

brancals

2,100

0,300

19

Portes B2 - llinda

2,240

0,300

20

brancals

2,100

0,300

21

muntant entre portes

2,100

0,750

23

Porta P8

1,000

1,000

2,000

24

Portes P2

0,900

2,100

2,000

2,000
2,000

Pàg.:
3,000

5,100 C#*D#*E#*F#

3,000

0,684 C#*D#*E#*F#

4,000

2,400 C#*D#*E#*F#

4,000

5,040 C#*D#*E#*F#
0,300 C#*D#*E#*F#

2,000
2,000

1,260 C#*D#*E#*F#
1,000

0,672 C#*D#*E#*F#

1,000

1,260 C#*D#*E#*F#
1,575 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

3,000

TOTAL AMIDAMENT
4

EABG9A62

u

54

11,340 C#*D#*E#*F#
55,185

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra màxim de 100x220 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb topall, maneta, pany i clau mestrejada, acabat
esmaltat, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall d'acer inoxidable, pany, pom i altres accessoris
d'alumini lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Porta P6

1,000

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

2

Porta P7

1,000

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

5

TOTAL

ZPAMIDIS

u

2,000

Subministrament i muntatge d'estructura d'acer galvanitzat grecada tipus ORCHIDEA de MAYDISA o similar, amb
travesser superior amb rail i guia inferior, per a porta corredissta interior senzilla.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, part proporcional accessoris i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

porta P3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

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

EUR
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AMIDAMENTS
6

1A21U953

m2

Pàg.:

55

Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana DM de 8 mm de gruix,
xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb topall, maneta encastada o superficial, pany i clau
mestrejadaamb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall i maneta encastada d'acer inoxidable segons
documentació gràfica i escrita del projecte, maneta superficial, pany, pom i altres accessoris d'alumini anoditzat, clau
mestrejada, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

portes P1

1,000

2,100

2,000

4,200 C#*D#*E#*F#

2

porta P3

0,900

2,100

1,000

1,890 C#*D#*E#*F#

3

porta P5

1,900

2,100

1,000

3,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL

E86A54A5

m2

10,080

Folrat de tancament practicable amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,6 mm de gruix, acabat mate i tallat a
mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre porta de fusta.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subminsitre, fixacions a tancament, soldadures, plecs,
corbatures si escau, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

portes P1

1,000

0,500

2,000

2,000

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

2

porta P3

0,900

0,500

2,000

1,000

0,900 C#*D#*E#*F#

3

porta P5

1,900

0,500

2,000

1,000

1,900 C#*D#*E#*F#

4

manetes

0,300

0,300

2,000

4,000

0,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL

EABGP768

u

5,520

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra màxim de 200x235 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, dues finestres de 73x175cm de vidre laminat
5+5, amb topall, maneta, pany i clau mestrejada, acabat esmaltat color a escollir, dotada de mecanisme antipànic ocult i
homologat amb sistema d'accionament basculant i 3 punts de tancament, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, bastiment de base per a paret, folrat de bastiment i tapajunts
de fusta lacada del mateix color, vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer inoxidable, maneta, pany, i altres accessoris
d'alumini lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Portes B1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

TOTAL

Fórmula

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

4,000

EUR
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AMIDAMENTS
9

EABG9A68

u

Pàg.:

56

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra màxim de 100x235 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x80 de vidre laminat 5+5, pany de cop,
manet i clau mestrejada, acabat esmaltat color a escollir, dotada de mecanisme antipànic ocult i homologat amb sistema
d'accionament basculant i 1 punt de tancament, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, bastiment de base per a paret, folrat de bastiment i tapajunts
de fusta lacada del mateix color, vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer inoxidable, maneta, pany, i altres accessoris
d'alumini lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Porta B2

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EABG9A69

u

Fórmula

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

10

TOTAL

1,000

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra màxim de 100x235 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x80 de vidre laminat 5+5, amb topall,
maneta, pany i clau mestrejada, acabat esmaltat color a escollir, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, bastiment de base per a paret, folrat de bastiment i tapajunts
de fusta lacada del mateix color, vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer inoxidable, maneta, pany i altres accessoris
d'alumini lacat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Porta B3

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1A1E25A1

m2

Fórmula

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

11

TOTAL

1,000

Tancament exterior practicable o fix, per a un buit d'obra segons la documentació gràfica del projecte, amb finestra de
fulles batents, oscil·lants, oscil·lo - batent o fixa, amb perfileria d'alumini lacat color a escollir, amb perfils de preu alt, amb
una transmitància, aïllament acústic, permeabilitat a l'aires, estanqueïtat a l'aigua i resistència al vent segons
documentació gràfica del projecte, segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i
cambra d'aire 3+3/8/3+3 mm, dotat de mecanisme d'accionament remot motoritzat, amb comandament de
radiofreqüència, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament automàtic i guies.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de tancament. Inclou subminsitre, col·locació, part proporcional accessoris
i fixacions si escau, mecanisme d'accionament remot, comandament, persinana i guies, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Finestres F2

4,620

1,790

3,000

24,809 C#*D#*E#*F#

2

Finestres F3

4,620

0,350

3,000

4,851 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

29,660

EUR
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AMIDAMENTS
12

1A1E23A0

m2

Pàg.:

57

Tancament exterior practicable o fix, per a un buit d'obra segons la documentació gràfica del projecte, amb finestra de
fulles batents, oscil·lants, oscil·lo - batent o fixa, amb perfileria d'alumini lacat color a escollir, amb perfils de preu alt, amb
una transmitància, aïllament acústic, permeabilitat a l'aires, estanqueïtat a l'aigua i resistència al vent segons
documentació gràfica del projecte, segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i
cambra d'aire 3+3/8/3+3 mm, dotat de mecanisme d'accionament remot motoritzat, amb comandament de
radiofreqüència.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de tancament. Inclou subminsitre, col·locació, part proporcional accessoris
i fixacions si escau, reixetes autoregulables acústiques si escau, mecanisme d'accionament remot, comandament, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Finestres F1

[C]

1,400

[D]

0,600

[E]

[F]

6,000
TOTAL AMIDAMENT

13

EAVZ0AL0

u

TOTAL

Fórmula

5,040 C#*D#*E#*F#
5,040

Motor tubular per a persiana enrotllable model Beck-Heun o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, connexió a xarxa elèctrica, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Finestres F2

2,000

3,000

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

2

Finestres F3

2,000

3,000

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL

1A21U954

m2

12,000

Revestiment interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana DM de 8 mm de
gruix de tipus ignífug, xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb topall, maneta encastada o superficial,
pany i clau mestrejada amb bastiment ocult, de dues fulles batents, tapajunts de fusta i galze, amb premarc de fusta ocult.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall i maneta encastada d'acer inoxidable segons
documentació gràfica i escrita del projecte, premarc de fusta, maneta superficial, pany, pom i altres accessoris d'alumini
anoditzat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Portes quadre elèctric

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

2,100

ZPAERETE

PA

Fórmula

2,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL

2,100

Partida alçada per al subministrament i muntatge de retenidor per a porta d'acer, amb braç retenidor accionat per pinyó i
cremallera, amb fora de tanca ajustable i velocitat de tanca regulable mitjançant vàlvula, de color a escollir.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text
1

Tipus

Portes B1

[C]

4,000

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

2,000

01
10

NUM. CODI
1

EB122FA5

Fórmula

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

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

58

8,000

PRESSUPOST 0743-2017
BARANES I SERRALLERIA

UA

DESCRIPCIÓ

m

Barana d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica i escrita del projecte, amb muntants d'acer, marc tubular i relliga
interior, igual a la preexistent. ancorada a l'obra amb morter o amb pletines i fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, morter o pletina i fixacions
mecàniques, part proporcional de portes, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Barana oest

5,000

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

2

Barana est

23,500

23,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

EB121LAM

m

28,500

Barana d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica i escrita del projecte, formada per una pletina d'acer galvanitzat
fixada mecànicament sobre la que es disposen els tubs rodons també d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica del
projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, pletina, fixacions
mecàniques, part proporcional de portes, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Tancament de carrer

2

[C]

[D]

[E]

[F]

EB122JAE

m

Fórmula

1,000

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

0,500

0,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

1,500

Col·locació de barana preexistent, formada per un passamà rodó i dos muntants també rodons, ancorada a l'obra amb
daus de formigó.
Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou daus de formigó, talls, mermes, rectificacions si escau,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Barana - passamà escales accés escola

Tipus

[C]

4,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

01
11

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

E5ZH4DQ4

59

4,000

PRESSUPOST 0743-2017
EVACUACIÓ D'AIGÜES NEGRES I PLUVIALS

UA

DESCRIPCIÓ

u

Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Coberta plana cossos annexes oest

4,000

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

2

Coberta plana cossos annexes est

2,000

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

2

TOTAL

1

FD5EAG22

u

6,000

Subministrament de canal de dutxa tipus ACO CD.SAP.07.075V.R74 o equivalent, realitzat completament en acer
inoxidable AISI 304, de 700 mm de longitud, 83 mm d'ample exterior i 75 d'ample de reixa. Amb pendent incorporada de
alçada mínima 25 mm i màxima 30 mm. Amb sortida vertical directa DN 75 mm i sifó completament extraïble, amb un
cabal aproximat de 1,6 l/s. Inclou Reixa R74 tipus perforada quadrada, apta per a càrrega vianants, potes d'ancoratge al
formigó, segons CTE-HS-5. , ref. CD.SAP.07.075V.R74 de la serie Sortida vertical DN75 d'ACO o equivalent, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Dutxes vestuaris

[C]

7,000

[D]

[E]

[F]

2,000

E711EF66

m2

Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

14,000

Membrana per a impermeabilització de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Dutxes vestuaris

4,800

1,600

2,000

15,360 C#*D#*E#*F#

2

remuntes laterals

4,800

0,300

2,000

2,000

5,760 C#*D#*E#*F#

1,600

0,300

2,000

2,000

1,920 C#*D#*E#*F#

3

TOTAL AMIDAMENT

23,040

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
4

ED351430

u

Pàg.:

60

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües
residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat segons documentació gràfica del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou base de formigó, paret d'obra de fàbrica, arrebossat i lliscat interior, base de formigó,
reblert final, marc i tapa registrable i estanc de fosa, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

5

ED359565

u

11,000

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat, segons documentació gràfica del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou base de formigó, paret d'obra de fàbrica, arrebossat i lliscat interior, base de formigó,
reblert final, marc i tapa registrable i estanc de fosa, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

6

ED51LDP0

u

2,000

Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava , col·locada fixacions mecàniques, segons
documentació gràfica del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

7

EFA28745

m

7,000

Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

vistos de desguàs a clavegueró

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

ED111E51

m

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL

9,000

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

dutxes

Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

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

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

ED111E71

m

61

2,000

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

10

ED111E21

m

8,000

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

lavabos

10,000

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

2

urinaris

2,000

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

11

TOTAL

ED111E61

m

12,000

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

sala calderes

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
TOTAL AMIDAMENT

12

ED15E771

m

TOTAL

Fórmula

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

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

[C]

6,000

[D]

[E]

[F]

3,000

TOTAL

Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
13

ED5FC194

m

Pàg.:

62

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa
de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base
de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

exterior

[C]

[D]

[E]

[F]

21,000

ED5H2185

m

Fórmula

21,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

TOTAL

21,000

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb
reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional
d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

dutxes

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

ED5A1600

m

Fórmula

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

15

TOTAL

4,000

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

16

EDEB10.AAA

m

9,000

Canonada de PVC per a sanejament enterrat tipus UD, segons norma UNE-EN 1401-1:1998 de rigidesa anular nominal
SN 4 , (SDR ), de 110 mm de diàmetre nominal, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades, amb p.p. d'accessoris i
elements de subjecció. Completament instal·lada.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

14,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
17

EDEA10.H

m

Pàg.:

63

Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 110 mm de diàmetre nominal amb unions encolades o
mitjançant juntes d'estanqueitat, amb p.p. d'accessoris i elements de subjecció. Completament instal·lada.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

per fals sostrex i envans sanitaris

[C]

[D]

[E]

[F]

30,000

EDEA10.B

m

Fórmula

30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

TOTAL

30,000

Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 40 mm de diàmetre nominal amb unions encolades o
mitjançant juntes d'estanqueitat, amb p.p. d'accessoris i elements de subjecció. Completament instal·lada.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

19

ED7FE00P

m

5,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
penjat al sostre.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, brides, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

per fals sostre i envans sanitaris

[C]

[D]

[E]

[F]

28,000

ED7FR312

m

Fórmula

28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

20

TOTAL

28,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, nivellat de la capa de sorra i
reblert superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Num. Text
1

pista

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

22,000

TOTAL

Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

22,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
21

ED7FR412

m

Pàg.:

64

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, nivellat de la capa de sorra i
reblert superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

2

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

22

TOTAL

1

ED7FR512

m

34,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, nivellat de la capa de sorra i
reblert superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

2

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

23

TOTAL

1

ED7FBB9P

m

34,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm,
penjat al sostre.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, brides, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

pati pl

2

pati instal

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

ED7FR212

m

Fórmula

6,000

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

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

24

TOTAL

21,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, brides, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

01
12

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

EE42Q412

65

24,000

PRESSUPOST 0743-2017
FUMISTERIA I VENTILACIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

m

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i
muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional
d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

vestidos

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

4,000

EE42Q312

m

Fórmula

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

2

TOTAL

8,000

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm,
muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional
d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

vestidors

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

14,000

EEK1173B

u

Fórmula

28,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

28,000

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

4

0Z20801

U

9,000

Ventilador helicocentrífugo con temporizador TD-350/125 T de S&P, de bajo perfil, fabricados en plástico, con caja de
bornes externa, cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, motor regulable 230V-50Hz, de 2
velocidades.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
5

EE51HP1A

m2

Pàg.:

66

Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 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
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, unions,
derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

sogons desarollo conductes imp i retors

[C]

[D]

[E]

[F]

110,400

AMT10040

u

Fórmula

110,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

110,400

Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major
sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.500x250, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal
d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

7

EEK71KK1

u

5,000

Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció
recta i fixada al bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

retorn sala i escenari

2,000

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

2

exteriors a màquina entrada sortida

2,000

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

8

TOTAL

EEK31AAE

u

4,000

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes
totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

rextrior vestuaris

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

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

2,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
9

EEKP8411

u

Pàg.:

67

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària
col·locada entre els conductes
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

10

EEK27A77

u

1,000

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

rrpp1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

11

EEK27KA7

u

TOTAL

Fórmula

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

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x300 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

rrpp2

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EEK3177E

u

Fórmula

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

12

TOTAL

1,000

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes
totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

magatzems

6,000

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

2

wc exteriors

4,000

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

13

TOTAL

1

0Z20802

U

10,000

Reixa intumescent EI120. muntada a paret
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

4,000
EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
14

0Z20803

U

Pàg.:

68

Comporta tallafocs circular DN125 EI60 homologada i amb CE. Muntada i testada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

01
13
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

ESRIF002

2,000

PRESSUPOST 0743-2017
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I FORMACIÓ D'ACS
INSTAL·LACIONS

UA

DESCRIPCIÓ

U

SISTEMA AEROTÈRMIA PER ESCALFAMENT ACS MARCA MITSUBISI ELECTRIC MODEL ECODAN SPLIT. INCLOU
:
-Suministr de HYDROBOX per a sistema ECODAN SPLIT de MITSUBISHI ELECTRIC. NO inclou tanque de ACS, vas de
expansión ni resistencias de recolçament. Modelo EHSE-MEC.
-Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
-Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
-Suministre, de Unidad exterior ecodan modelo Split de MITSUBISHI ELECTRIC, de capacidad 8.0 KW y COP de 4.40,
temperatura máx. de impulsió de 60º para calefacció i 5º min en refrigeració
Modelo PUHZ-SW75VHA.
-ampolla d'equilibri BAXI model BALANCE DE 1 1/4´´
-AILLAMENTS
-PAC-TH011TK-E termistor per saber temperatura dipòsit ACS
totalment muntat i provat, inclou posada en marxa servei técnic oficial.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

2

ESRIF001

U

1,000

INTERACUMULADOR VITRO GREENHEISS DPV/I/BC 800L PIE o similar. MUNTAT I EN FUNCIONAMENT, INCLOU
ACCESSORIS
Suministro e instalación de interacumulador Greenheiss modelo DPV/I/BC de 800 litros de capacidad con aislamiento
térmico de poliuretano expandido libre de CFC y HCFC. Presión máxima de trabajo 10 bar. Temperatura máxima de
trabajo 95 ºC. Superficie del intercambiador de 7 metros cuadrados, apto para su utilización con bomba de calor. Ánodo
de magnesio anticorrosión. Montaje apoyado en suelo. Diámetro exterior: 790mm. Altura: 1790mm. Peso: 210kg.. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas o similar.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

EFB4CB51

m

1,000

Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
4

EFB4A951

m

69

12,000

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

af

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

2

acs

30,000

30,000 C#*D#*E#*F#

3

AF LAVABOS PATI

20,000

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

5

TOTAL

EFB48751

m

59,000

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

6

EFB46551

m

4,000

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

af

10,000

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

2

acs

4,000

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

7

TOTAL

1

EFB44351

m

14,000

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

af

29,000

29,000 C#*D#*E#*F#

2

acs

4,000

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

33,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
8

EG222811

m

Pàg.:

70

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
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

TUBS DUTXES ENCASTATS 16DN

[C]

12,000

[D]

3,000

[E]

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

9

EN315427

u

TOTAL

Fórmula

72,000 C#*D#*E#*F#
72,000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

10

EN316427

u

9,000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

11

EN317727

u

3,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

12

EN318427

u

3,000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

AMIDAMENTS
13

EFQ3246K

m

Data: 05/01/18

Pàg.:

71

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 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

14

EFQ3247K

m

29,000

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 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

15

EFQ324BK

m

10,000

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 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

16

EFQ324CK

m

29,000

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 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000,
col·locat superficialment amb grau de dificultat .
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

17

EFQ3GC6K

m

12,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
18

EFQ3GC7K

m

Pàg.:

72

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

19

EFQ3GC9K

m

4,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

20

EFQ3GCBK

m

4,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de
dificultat baix.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

21

EG22TP1K

m

30,000

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de di?metre nominal,
a?llant i no propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a compressi? de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE
22

ESRICG02

u

6,000

Controlador diferencial ECONTROL per a regulació d'una instal.lació, amb 4 sondes d'entrada i 1 sortida, amb pantalla de
visualització, ref. B66902001 de la s?rie Controladors de BUTECH.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

control bomnba recirculacio acs
diferencial

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
23

EY011321

m

Pàg.:

73

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

24

25

Tipus

[C]

[D]

1

DUTXES

3,000

12,000

2

URINARIS

2,000

1,000

ESRICG03

EJM15010

pa

u

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

72,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

74,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

previsió costos escomesa d'aigua

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

26

EJMAU010

u

1,000

Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat
en mur.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

27

EN8115A7

u

1,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

ENTRADA

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ENE18304

u

Fórmula

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

28

TOTAL

1,000

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
29

EJMZ1PR5

u

74

1,000

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm, sortida roscada de diàmetre
20mm, per a façanes, muntada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

CLAU GRAL ESCOMESA

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

30

EN811677

u

TOTAL

Fórmula

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

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó,
clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

DUTXES

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

12,000

ENC11030

u

Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

31

TOTAL

24,000

Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses
de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

REGULACIÓ PRESSIÓ A CADA GRUP
6 DUTXES

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL AMIDAMENT
32

ENF11A10

u

TOTAL

Fórmula

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

4,000

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10,
connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura
preajustada, muntada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

CONJUNT 6 DUTXES A 38º

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

OBRA

01

TOTAL

Fórmula

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

PRESSUPOST 0743-2017
EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
13
02

CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

EJ13B71Q

Pàg.:

75

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I FORMACIÓ D'ACS
APARELLS SANITARIS I ALTRES

UA

DESCRIPCIÓ

u

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat
sobre peu.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

Aseos homes - zona est

2
3

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

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

Aseos dones - zona est

1,000

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

Vestuari costat escenari

1,000

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

2

TOTAL

1,000

EJ13B713

u

3,000

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports
murals.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Aseo adaptat

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EJ13B71C

u

Fórmula

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

3

TOTAL

1,000

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, encastat a
taulell.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Aseos homes vestuaris oest

3,000

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

2

Aseos dones vestuaris oest

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

1

EJ239121

u

6,000

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

10,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
5

EJ33B7PG

u

Pàg.:

76

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Lavabos

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000
TOTAL AMIDAMENT

6

EJ14BA1Q

u

TOTAL

Fórmula

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

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Aseos homes - vestuaris oest

2,000

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

2

Aseos dones - vestuaris oest

2,000

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

3

Aseos adaptats

1,000

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

4

Aseos homes - zona est

1,000

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

5

Aseos dones - zona est

2,000

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

7

TOTAL

EJ24A121

u

8,000

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

8

EJ16B213

u

8,000

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
fixacions murals.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Aseos homes - zona est

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

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

2,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
9

EJ262127

u

Pàg.:

77

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada , de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de
1/2´´.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

10

EJ22E720

u

2,000

Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

DUTXES

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

EJ22D721

u

Fórmula

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

11

TOTAL

12,000

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de
1/2´´.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

DUTXES

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000
TOTAL AMIDAMENT

12

ESRICG05

u

TOTAL

Fórmula

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

Aixeta temporitzada , mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

DUTXES

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

EJ4ZU115

u

Fórmula

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

13

TOTAL

12,000

Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions
si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Vestidors homes

6,000

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

2

Vestidors dones

6,000

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

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
3

Vestuari costat escenari

Pàg.:

1,000

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

14

EJ42U010

u

78

13,000

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 121x210x70 mm, capacitat d'1,2 litres, d'acer inoxidable AISI 304 d'1mm de
gruix, amb acabat brillant, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , per a muntar superficialment
col·locat amb fixacions mecàniques, model 8002 de NOFER o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, càrrega de sabó, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Aseos homes - zona oest

1,000

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

2

Aseos dones - zona oest

1,000

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

3

Aseos adaptats

1,000

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

4

Aseos homes - zona est

1,000

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

5

Aseos dones - zona est

1,000

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

6

Vestuari costat escenari

1,000

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

15

TOTAL

EJ4ZU015

u

6,000

Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable, AISI 304, de dimensions 100mm d'amplada x 90mm d'alçada, col·locat
superficialment amb fixacions mecàniques mitjançant tornilleria oculta a paret, model 16805 de NOFER o equjivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, rotlle de paper higiènic, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Costat inodors

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000
TOTAL AMIDAMENT

16

EQ8AU010

u

TOTAL

Fórmula

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

Eixugamans amb carcassa d'acer inoxidable AISI 304, amb un gruix de 1,5mm, de 280 x 280 x 203mm, de 2450w de
potència i velocitat de motor 6500 r.p.m., amb un cabal d'aire de 5500l/min i una velocitat de 117km/hora, amb una
termperatura de l'aire de 55ºC, dotat de sensor infraroig electrònic que para el funcionament de l'aparell quan les mans
surten del rang d'acció actiu o després de 120 segons, amb tobera fabricada en Zamak acabat cromat, fixat
mecànicament al parament, model WINDFLOW de NOFER o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, posta en marxa, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Aseos homes - zona oest

1,000

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

2

Aseos dones - zona oest

1,000

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

3

Aseos adaptats

1,000

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

4

Aseos homes - zona est

1,000

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

5

Aseos dones - zona est

1,000

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

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
17

EC1K1502

u

79

5,000

Mirall amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat fixat
mecànicament a parament, model 08052 de NOFER o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Lavabos

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000
TOTAL AMIDAMENT

18

EC1K1503

u

TOTAL

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
9,000

Mirall adaptat amb angle d'inclinació regulable, amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm
d'altura per 600mm d'amplada, col·locat amb plaqueta reclinable de fixació a paret, col·locat fixat mecànicament a
parament, model 8023 - 8024 de NOFER o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Lavabo adaptat

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

19

EJ46U020

u

TOTAL

Fórmula

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

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat
amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions
si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Lavabo adaptat

1,000

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

2

Dutxes adaptades

2,000

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

20

TOTAL

EJ46U010

u

3,000

Barra mural recta per a bany adaptat de Simex BA 805, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col.locat amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions
si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Lavabo adaptat

1,000

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

2

Dutxes adaptades

2,000

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

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
21

EJ46U025

u

80

3,000

Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions
si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Vestidors homes

1,000

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

2

Vestidors dones

1,000

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

01
14
00

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

TOTAL

1

UA

EG4114JHJ1MI u

2,000

PRESSUPOST 0743-2017
INTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I D'ENLLUMENAT
CENTRALITZCIÓ COMPTADOR
DESCRIPCIÓ
Interruptor autom?tic magnetot?rmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 4 m?duls DIN de 18 mm d'ampl?ria, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68440-38 de la s?rie
Interruptors autom?tics magnetot?rmics de 6kA Corba ICP-M de SIMON.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

2

EG1PU1A0

u

1,000

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament
de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

EG312184

m

1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

6,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
4

EG21291H

m

Pàg.:

81

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

5

EG116A62

u

3,000

Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema Unesa n?mero 7 ,
seccionable en c?rrega (BUC) , inclosa base portafusibles trif?sica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexi? i grau de protecci? IP-43, IK09, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

6

EG439322

u

1,000

Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 80 A, amb base de grand?ria 0, muntat superficialment amb cargols.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

7

ESR00000

U

PAGAMENT INSTAL.LACIÓ EXTENSIÓ DE XARXA ELÈCTRICA. ESCOMESA ELÉCTRICA SEGONS SOL. NSCRMT
0557153
AMIDAMENT DIRECTE

8

EG22TP1K

2,000

m

1,000

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de di?metre nominal,
a?llant i no propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a compressi? de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE
9

EY031000

u

6,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

01
14

6,000

PRESSUPOST 0743-2017
INTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I D'ENLLUMENAT
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AMIDAMENTS
01

SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

EG42129H

Pàg.:

82

QUADRE ELÈCTRIC

UA

DESCRIPCIÓ

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

quadre gral

2

subquadre clima

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

EG4242JH

u

Fórmula

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

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL

12,000

18,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

EG415A97

u

3,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 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.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

quadre gral

5,000

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

2

subq clima

4,000

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

4

TOTAL

EG415A99

u

9,000

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

q gral

2

subq clima

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

17,000
EUR
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AMIDAMENTS
5

EG415A9B

u

Pàg.:

83

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

q gral

6,000

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

2

subq clima

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

EG813150

U

9,000

RELLOTGE PROGRAMADOR HORARI UNIPOLAR FINS A 16 A, AMB PROGRAMA DIARI, AMB RESERVA DE
MARXA. MARCA MERLIN GUERIN. REFERENCIA: 15365 I FIXAT A PRESSIO o similar.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

7

EG645176

u

1,000

Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat
sobre bastidor o caixa.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

8

EG482345

u

4,000

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

9

EG416DJD

u

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

AMIDAMENTS
10

EG415DJD

u

Data: 05/01/18

Pàg.:

84

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

11

EG415DJB

u

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

12

EG4W1160

u

1,000

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

13

EG4Q3516

U

1,000

GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC REGULABLE, DE 4 A 6.3A, MARCA TELEMECANIQUE, MODEL GV2-ME10 I
FIXAT A PRESSIO EN QUADRE.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

14

EG4R4J70

u

2,000

Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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AMIDAMENTS
15

EG1AU050

u

Pàg.:

85

Armari met?l?lic, en xapa electrozincada, refor?at, per a quadre de distribuci?, en muntatge superficial, per a 6 fileres de
fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xass?s, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema
d'etiquetat, obturadors i col?lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm,
col?locat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

16

EG144902

u

1,000

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

subquadre clima IP44

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG4R4005

u

Fórmula

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

17

TOTAL

1,000

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada,
automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, instal.lat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

q general

3,000

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

2

subq clima

4,000

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

18

TOTAL

1

EG49H005

u

7,000

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa
establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

01
14
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

UA

1,000

PRESSUPOST 0743-2017
INTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I D'ENLLUMENAT
LÍNIES
DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS
1

EG312324

m

Pàg.:

86

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Fórmula

L1

8,000

16,000 C#*D#*E#*F#

2

L2

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

3

L3

11,000

11,000 C#*D#*E#*F#

4

L4

6,000

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

5

L5

40,000

40,000 C#*D#*E#*F#

6

L6

7

L7

18,000

18,000 C#*D#*E#*F#

8

L8

17,000

17,000 C#*D#*E#*F#

9

L9

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#

10

L10

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

11

L11

8,000

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

12

L12

19,000

19,000 C#*D#*E#*F#

13

L13

25,000

25,000 C#*D#*E#*F#

14

L14

2,000

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

15

L15

21,000

21,000 C#*D#*E#*F#

17

SQ1

3,000

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

18

SQ2

1,000

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

19

SQ7

5,000

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

20

SQ8

6,000

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

21

SQ9

7,000

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

22

SQ10

24

INTERRUPTORS

25

COMMUTADORS

26

DETECTORS PRESENCIA

4,000

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

14,000

2,000

28,000 C#*D#*E#*F#

8,000

1,000

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

2

TOTAL

1

EG312336

m

286,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

L1

47,000

47,000 C#*D#*E#*F#

2

L2

22,000

22,000 C#*D#*E#*F#

3

L3

23,000

23,000 C#*D#*E#*F#

4

L4

8,000

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

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

5

L5

10,000

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

6

L6

8,000

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

7

L7

8,000

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

8

L8

8,000

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

9

L9

6,000

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

10

L10

6,000

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

11

L11

6,000

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

12

L12

6,000

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

13

L13

4,000

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

14

L14

5,000

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

15

L15

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

16

L18

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

17

L19

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

18

L20

5,000

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

19

L21

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

20

L22

6,000

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

21

L23

47,000

47,000 C#*D#*E#*F#

22

L26

7,000

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

23

L27

7,000

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

24

L28

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

EG312334

m

87

293,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

L1

2

L2

3

L3

4

L4

5

L5

4,000

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

6

L6

7,000

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

7

L7

6,000

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

8

L8

6,000

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

9

L9

6,000

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

10

L10

6,000

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

11

L11

6,000

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

12

L12

6,000

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

13

L13

14

l15

8,000

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

15

L17

3,000

4,000

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

Pàg.:

16

L18

2,000

4,000

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

17

L19

3,000

4,000

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

18

L20

2,000

4,000

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

19

L21

2,000

3,000

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

20

L22

3,000

21

L23

4,000

4,000

16,000 C#*D#*E#*F#

22

L26

7,000

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

23

L27

10,000

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

24

L28

6,000

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

26

SQ3

1,000

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

27

SQ5

4,000

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

28

SQ6

6,000

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

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

TOTAL AMIDAMENT
4

EG312644

m

88

154,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

L24

10,000

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

2

L25

14,000

14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

1

EG312356

m

24,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

L16

[C]

[D]

[E]

[F]

36,000
TOTAL AMIDAMENT

6

EG312354

m

TOTAL

Fórmula

36,000 C#*D#*E#*F#
36,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

L16

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

18,000

TOTAL

Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18,000
EUR
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AMIDAMENTS
7

EG312654

m

Pàg.:

89

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

L17

10,000

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

2

L29

20,000

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

8

TOTAL

1

EG312174

m

30,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

_DI

[C]

14,000

[D]

[E]

[F]

4,000
TOTAL AMIDAMENT

9

EG21H71H

m

TOTAL

Fórmula

56,000 C#*D#*E#*F#
56,000

Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

BAIXANTS VISTOS

2

SALA

2,000

3

ESCENARI

3,000

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

4

MAGATZEMS I VEST 3

15,000

15,000 C#*D#*E#*F#

11,000

22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL

EG21H81J

m

40,000

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

CLIMATIZADORA

Tipus

[C]

24,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
11

EG22H511

m

90

24,000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

CABLE 1,5 FALS SOSTRE O
ENCASTAT PARET BAIXANTS

[C]

[D]

[E]

[F]

286,000

EG22H711

m

Fórmula

286,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
12

TOTAL

286,000

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de
baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

13

EG2DF6M5

m

154,000

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm, col·locada
suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. col.locada a alçada mínima de 3.00 metres.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

14

EG2A1302

m

56,000

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x90 mm i muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

ESCENARI

[C]

[D]

[E]

[F]

17,000

EG151212

u

Fórmula

17,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL

17,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

50,000

EUR
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AMIDAMENTS
16

EG22TL1K

m

Pàg.:

91

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

18,000

18,000 C#*D#*E#*F#

2

TUB DI

12,000

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

01
14
03

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
I1215250

PRESSUPOST 0743-2017
INTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I D'ENLLUMENAT
ENLLUMENAT
DESCRIPCIÓ

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
Tipus

[C]

7,000

1

[D]

[E]

4,000

[F]

5,000
TOTAL AMIDAMENT

I1213251

30,000

UA

Num. Text

2

Fórmula

TUB FINS SUQ CLIMA

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

1

m2

TOTAL

Fórmula

140,000 C#*D#*E#*F#
140,000

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

4,000

[E]

[F]

5,000
TOTAL AMIDAMENT

3

EH61RCC9

u

TOTAL

Fórmula

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

Luz de emergencia con l?mpara led, con una vida ?til de 100000 h, no permanente y no estanca con grado de protecci?n
IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 340 a 370 l?mens, 1 h de autonom?a, de forma rectangular con
difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
4

ESR30001

u

92

21,000

lluminària PHILIPS CoreLine Campana BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Generation 3 - LED Module, system flux 10,500 lm - 840 - Fuente de
alimentación - Haz ancho - GR
INCLOU LIRA PER MUNTATGE A SOSTRE
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

5

ESR30002

u

9,000

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN135B D215 1xLED20S/840.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

6

ESR30003

u

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH
AMIDAMENT DIRECTE

7

ESR30004

u

EH1L14G1

u

31,000

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH
AMIDAMENT DIRECTE

8

12,000

4,000

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril.lat amb 16 leds, de 21 W de potencia de la llumenera, amb font
d'alimentacio, muntada superficialment, GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM IP54 I RENDIMENT >100LM/W, o llumenera
similar.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

pergola llarga

7,000

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

2

pergola curta

2,000

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

9

TOTAL

ESR30005

U

9,000

Balizamiento. SIRIO. BS hecho por Normalux. Autonomía 2 h. Modo de funcionamiento Permanente. Tipo de instalación
Empotrable.
Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/50mAh. IP 65. IK 07. Versión Estandar. Acabado Gris. Difusor PC Translucido.
Carcasa hecha
de Zamak y PC. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 76 x 62 x 0. Manufacturado con la regulación EN 60598-1
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
10

EHB17254

u

93

6,000

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís
polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al sostre.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

01
14
04

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

EG61L021

5,000

PRESSUPOST 0743-2017
INTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I D'ENLLUMENAT
MECANISMES

UA

DESCRIPCIÓ

u

Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

2

EG612021

u

16,000

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

EG6281C3

u

13,000

Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o
caixa.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

vestidor escenari

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

EG62B1D2

u

Fórmula

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

4

TOTAL

5,000

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
1

INTERRUPTORS SALA I
MAGATZEMS

Pàg.:

5,000

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

TOTAL AMIDAMENT
5

EG63D15R

u

94

5,000

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

END SUPERF RESTA

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#

2

EXTERIIR

1,000

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

3

CALDER

1,000

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

6

TOTAL

EG631157

u

11,000

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt,
encastada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

1

ENDOLLS VEST I WC 1 2

8,000

2

A CAIXES TREBALL ESCENARI

4,000

[D]

[E]

[F]

3,000

EHT1B010

u

Fórmula

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

7

TOTAL

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

20,000

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200
lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

8

EHZ1U015

m

1,000

Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar els llums industrials, amb part proporcional d'accessoris i muntat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

5,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
9

EG867111

u

Pàg.:

95

Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu
econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

detector 360º

8,000

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

2

detector 120º

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL

1

EG621LCU

u

11,000

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporitzaci? de <= 15 min, preu
superior, encastat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

11

EG61CEC6

u

5,000

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat
per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

ESCENARI

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
TOTAL AMIDAMENT

01
14
05

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

EGDZ1102

TOTAL

Fórmula

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

PRESSUPOST 0743-2017
INTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I D'ENLLUMENAT
TERRA

UA

DESCRIPCIÓ

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
2

EG31E706

m

Pàg.:

96

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm2,
col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

EGDP1161

u

2,000

Ànode de magnesi per a tubs d'1'' de diàmetre nominal, 22x820 mm, muntat i amb totes les connexions fetes.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

4

EG380902

m

1,000

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

5

EG312192

m

135,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

01
15
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI

UA

17,000

PRESSUPOST 0743-2017
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
GENERADORS DE CALOR, UTA, RADIADOR I ACCESSORIS
DESCRIPCIÓ

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

AMIDAMENTS
1

ESRICG00

U

Data: 05/01/18

Pàg.:

97

UTA MARCA MODEL Mundoclima BRC-45 / H
ESPECIFICACIONS
CABAL impulsió:
4.500 m3 / h
CABAL RETORN:
4.500 m3 / h
UBICACIÓ:
INTEMPERIE
DADES CONSTRUCTIUS ACABATS
PERFIL ALUMINI:
40 mm
EXTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA LACADA
PANELL:
25 mm
INTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA
BANCADA:
GALVANITZADA DE 2 mm
AÏLLAMENT:
ESCUMA DE POLIURETÀ
Els Components Que constitueixen el fill model els Següents:
- Secció ventilador d'impulsió.
- Secció ventilador retorn.
- Bateria de calefacció.
- Recuperador tèrmic de plaques.
- Filtració.
DIMENSIONS aproximades:
alt
730 mm
ample
2.000 mm
llarg
3.300 mm
sòcol
50 mm
Alçada total de
780 mm
SECCIÓ VENTILADOR impulsió
El Model Seleccionat per la Secció d'impulsió és el GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
950 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
SECCIÓ RETORN VENTILADOR
El Model Seleccionat Per La section de retorn és el GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

AMIDAMENTS

Data: 05/01/18

Pàg.:

98

MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
700 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
BATERIA CALEFACCIÓ
El Model Seleccionat per a la bateria de calefacció ÉS EL 538 14T-700-2F.
Els seus fill Característiques:
RECUPARADOR TÈRMIC DE PLAQUES
El Model Seleccionat Per El recuperador entàlpic rotatiu és el 800/700.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
800/700
CABAL impulsió:
9.800 m3 / h
CABAL RETORN:
9.800 m3 / h
Eficiència Energètica:
ERP 2016
Accessoris: Portes d'Accés un interior de l'equip i teulada intempèrie.
filtratge
Impulsió: Previ impulsió
TIPUS:
F6
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 FINAL IM pulsió
TIPUS:
F8
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 ESPECIFICACIONS
MATERIAL TUB / ALETES:
Cu / Al
T ª ENTRADA AIRE:
10 º C
MODEL:
538 14T-700-2F
T ª SORTIDA AIRE:
32 ºC
POTÈNCIA:
30.184 kcal / h
T ª AIGUA I / S:
70/60 ºC
CABAL AIRE:
4.500 m3 / h

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

99

CABAL AIGUA:
3.018 l / h
VELOCITAT PAS AIRE:
3,36 m / s
Perduda CÀRREGA AIGUA:
1,2 m.c..a
Perduda CÀRREGA AIRE:
68 Pa
Diàmetre CONNEXIONS:
1 ¼ ''
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE
2

ESRICG01

u

1,000

Caldera mural a gas de 65 kW de condensació BIOS 70 F C/P SO 80/125 G.N.+ KIT HIDR. INDV.BIOS P.50Y70F+KIT
HIDRÁULICO INDIVIDUAL BOTELLA EQUILIBRIO BIOS P. 50Y70F+KIT DE PLETINAS Y JUNTAS+CIRCULADOR
MODULANTE 50-70F+REG. CLIM. BIOS PLUS SIN HILOS+AGU 2.550 Interface control+QAC 34 sonda exterior
HT+Sonda ACS+Kit concéntrico salida vertical a cubierta 80/125+filtre desaigua especial calderes condensació
Caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla
modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L, para una presión
de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 7,2 65 kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con
dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para señalizar temperaturas de funcionamiento,
modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante
manómetro digital.
La caldera puede alimentar, sola o conjuntamente con otras calderas conectadas en cascada, circuitos de calefacción (de
alta y/o baja temperatura) y/o un acumulador externo para la producción de ACS.
Opcionalmente, se puede montar un circulador dentro de la caldera de tipo convencional o modulante para garantizar,
conjuntamente con los accesorios hidráulicos adecuados, el caudal mínimo por dentro de la caldera.
Como accesorios esta caldera incluye de kits hidráulicos de conexión individual, kits de evacuación concéntricos y
accesorios de regulación y control de calderas individuales que gestionen instalaciones de calefacción y/o ACS. Dentro de
estos accesorios de regulación se incluyen interfaces para gestión remota con una señal 0-10V DC y controles remotos
para programación del funcionamiento de la cascada en versiones inalámbricas.
Incluye kit hidráulico (para 1 caldera) incluye los colectores de ida y retorno con las llaves de corte del aparato, la válvula
de seguridad, un vaso de expansión de 10 litros y el colector de gas.
En el extremo de los conectores de la cascada, se incluye montaje de una botella de equilibrio acorde con los requisitos
de potencia y saltos térmicos requeridos. Como accesorios opcionales se suministran botellas de equilibrio de hasta 28
m3/h para conectarlas directamente a los colectores de los kits hidráulicos.
Marca: BAXI
Modelo: BIOS PLUS 70 F
Potencia útil: 7,2 65 kW
Rendimiento: 109,8 %
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x 505 mm
Peso: 50 kg
Ref. 14Z268102
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
3

EEZ51310

u

Pàg.:

100

Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire
manual, acoblat al radiador
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

4

ESRICS20

u

10,000

radiador Panel PCCP 600X600 A4 d'acer doble convector per instal.lació BITUBULAR instal.lat amb suports inclosos
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

5

EG312324

m

10,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

6

EG21H71H

m

30,000

Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

01
15
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

ESRICS04

15,000

PRESSUPOST 0743-2017
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
BOMBEIG

UA

DESCRIPCIÓ

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus 25/40. Instal.lada, AÏLLADA i programada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
2

ESRICS05

u

Pàg.:

101

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus 25/60. Instal.lada, AÏLLADA i programada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

ESRICS06

u

1,000

Bomba de recirculació marca Grundfos model UPN 20-07 especial ACS. Instal.lada, AÏLLADA i programada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

4

ESRICS30

u

1,000

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus 25/80. Instal.lada, AÏLLADA i programada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

01
15
03

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

UA

UUPO1503E06 m

1,000

PRESSUPOST 0743-2017
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
TUBS I AÏLLAMENTS
DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca Uponor, gamma MLC o
similar, de 40 mm de diàmetre exterior i 4,0 mm de Espessor, Formada per tub MULTICAPA amb les Capes interna i
externa fabricades amb polietilè resistent a la temperatura (PERT) ia la capa intermèdia alumini soldat un solapament per
ultrasons amb l'ONU Gruix Mínim de 0,35 mm segons el que estableix la norma UNE-eN ISO 21003. el tub Disposa d'un
adhesiu Entre Cada capa per evitar la desfoliación.
El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb unions Mitjançant accessoris amb Cos de
polifenilsulfona (PPSU) o metàl·lic SEGONS Dimensions, amb P.P. de material d'auxiliar per a Muntatge i Subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials El. Totalment Muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa
instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura la longitud realment
executada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

tub a uta

Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

20,000

TOTAL

Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

40,000

EUR
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AMIDAMENTS
2

UUPO1501E05 m

Pàg.:

102

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca Uponor, Uni gamma de
canonades PLUS o simiilar, de 32 mm de diàmetre exterior i 3,0 mm de Espessor, Formada per Tub interior d'alumini
extruït, sense soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior (PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides
fortament amb adhesiu Una especial amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de Sistema UNE
EN-ISO 21003.
El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar
per a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El. Totalment Muntada, amb connexions establertes i
provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura
executada Longitud Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

primari caldera

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

4,000

UUPO1501E04 m

Fórmula

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

3

TOTAL

8,000

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca Uponor, gamma Uni Pipe
PLUSo similar, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,5 mm de Espessor, Formada per Tub interior d'alumini extruït, el pecat
soldadura i Una capa de PERT interior i exterior (PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides fortament amb
adhesiu Una especial amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de Sistema UNE EN-ISO 21003.
El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar
per a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El. Totalment Muntada, amb connexions establertes i
provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura
executada Longitud Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

primari hidrokit

2,000

4,000

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

2

primari de col.lector a dipòsit

2,000

4,000

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

3

general a radiadors

2,000

25,000

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

UUPO1501E03 m

66,000

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca Uponor, Uni gamma de
canonades PLUS o similar, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,25 mm de Espessor, Formada per Tub interior d'alumini
extruït, sense soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior (PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides
fortament amb adhesiu Una especial amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de Sistema UNE
EN-ISO 21003.
El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar
per a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El. Totalment Muntada, amb connexions establertes i
provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura
Longitud Realment executada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

trams radiadors bitub

2,000

Pàg.:

19,000

38,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

UUPO1059576

m

103

38,000

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca Uponor, Uni gamma de
canonades PLUS o similar, de 16 mm de diàmetre exterior i 2,0 mm de Espessor, Formada per Tub interior d'alumini
extruït, sense soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior (PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides
fortament amb adhesiu Una especial amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de Sistema UNE
EN-ISO 21003.
El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar
per a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El. Totalment Muntada, amb connexions establertes i
provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura
executada Longitud Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

trams radiadors individuals bitub

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

13,000

UUPO1505E05 u

Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL

26,000

Suministro e instalación de colectores de ida y retorno, de latón niquelado, marca Uponor modelo S, sin reguladores,
conexiones ø1´´, con cuatro derivaciones ø½´´, con soportes de sujeción incluso válvulas de corte ø1´´M x ¾´´H,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado. Medida la unidad instalada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

7

ESRICS02

U

1,000

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 89mm de diametro, fabricado en espuma
elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros,
nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo,
fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 105°C.
Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572:
1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B- s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente,
Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a
hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654:
Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos:
Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

aillament col.lector

Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

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

4,000

EUR
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AMIDAMENTS
8

EG22TP1K

m

Pàg.:

104

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de di?metre nominal,
a?llant i no propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a compressi? de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE
9

EFR11412

m

6,000

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

tub a climatitzador per intempèrie

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

4,000

EFQ14462

m

Fórmula

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

10

TOTAL

8,000

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

11

EFQ14562

m

6,000

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 3/4´´, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

12

EFQ14662

m

38,000

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau
de dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

66,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
13

EFQ14672

m

Pàg.:

105

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

14

EFQ14682

m

8,000

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´1/2, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

01
15
04

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

EEU545A5

PRESSUPOST 0743-2017
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
VALVULERIA

UA

DESCRIPCIÓ

u

Termòmetre bimetàl·lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat amb abraçadora
AMIDAMENT DIRECTE

2

EK259230

40,000

u

6,000

Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

ESRICS13

u

Num. Text
1

Suministro e instalación de válvula de 3 vías sin actuador PN10. Conexiones roscadas a 1 1/4´´. Rotación angular de 90º.
Temperatura de fluido 2 a 120ºC. Máxima presión permitida 1000 Kpa. Incluso accesorio, pequeño material, mano de
obra de instalación y pruebas.
Tipus

valvula 3 bias caldera/hidrokit a dipósit

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ESRICS14

u

ESRICS15

u

Fórmula

1,000

Suministro e instalación de actuador motorizado de motor sincrono, con accionamiento manual/automático con carcasa
de aluminio y cubierta de plástico. Tipo de señal 3 puntos y tensión de alimentación230Vac. Tiempo de carrera 135s.
Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.
AMIDAMENT DIRECTE

5

TOTAL

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

4

7,000

1,000

VALVULA OVENTROP EQUILIBRADO HYDROCONTROL R 32 ROSCA 11/4 OV

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
Num. Text
1

Tipus

equil circuit radiadors

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

2,000

ESRICS16

u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

ESRICS17

u

ESRICS18

u

ESRICS19

u

EN916427

u

EN911147

u

EN314427

u

EN315427

u

1,000

2,000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

13

1,000

Vàlvula de de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16
bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada
superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

12

1,000

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

11

4,000

Suministro e instalación de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 1 1/4´´ con doble malla de 0,25mm. Presión
máxima de trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.
AMIDAMENT DIRECTE

10

2,000

Suministro e instalación de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas
hembra de 1 1/4´´. Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable. Temperatura máxima90ºC. Incluso accesorio,
pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.
AMIDAMENT DIRECTE

9

Fórmula

Suministro e instalación de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas
hembra de 1´´. Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable. Temperatura máxima 90ºC. Incluso accesorio, pequeño
material, mano de obra de instalación y pruebas.
AMIDAMENT DIRECTE

8

TOTAL

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

7

2,000

VALVULA OVENTROP EQUILIBRADO HYDROCONTROL R 40 ROSCA 11/2 OV
Tipus

equilibrat circuit calef UTA

Fórmula

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

6

TOTAL

106

12,000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

AMIDAMENTS

Data: 05/01/18
AMIDAMENT DIRECTE

14

EN316427

u

Pàg.:

107

4,000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

15

EN317727

u

15,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

16

EN318427

u

7,000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

17

ENFBU007

u

Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada
AMIDAMENT DIRECTE

18

ENFC1217

u

EEU11113

u

ESRICS21

u

ESRICS22

u

2,000

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió
de 3/4´´. muntat i provat
AMIDAMENT DIRECTE

21

1,000

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat
AMIDAMENT DIRECTE

20

2,000

Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

19

6,000

2,000

Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió
d'1´´
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
22

ESRICS23

u

24

ESRICS24

ESRICS25

u

NUM. CODI
1

EP412023

1,000

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut mínim
de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

pa

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

maniguets antivibratoris DN40

01
16
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL

108

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN, recorregut
mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula
AMIDAMENT DIRECTE

23

Pàg.:

PRESSUPOST 0743-2017
INSTAL.LACIÓ DE TELECOS, AUDIOVISUALS I TELEFONIA
AUDIOVISUALS

UA

DESCRIPCIÓ

m

Cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col.locat en tub
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

01
16
02

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
NUM. CODI
1

EPD2A1D1

90,000

PRESSUPOST 0743-2017
INSTAL.LACIÓ DE TELECOS, AUDIOVISUALS I TELEFONIA
VEU I DADES

UA

DESCRIPCIÓ

u

Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de
muntatge de fusta hidrofugada, de 440x650x250 mm, muntat superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

2

EP74C211

u

1,000

Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats
d'alçària, de 670x600x400 mm (alçària x amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000
EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
3

EP7Z114B

u

Pàg.:

109

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 FTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat
mecànicament
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

4

EP731J72

u

1,000

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

5

EP7382D3

u

9,000

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

6

EP434650

m

9,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 FTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265,
col.locat sota tub o canal
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

01
17

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

EM31261J

90,000

PRESSUPOST 0743-2017
INST.DE PROTECCIÓ C.I., ANTIRROBATORI I PARALLAMPS

UA

DESCRIPCIÓ

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

6,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

AMIDAMENTS
2

EM31341J

u

Data: 05/01/18

Pàg.:

110

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

KB92U002

u

2,000

Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, amb suport, fixada mecànicament.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
posada en servei, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

4

EMD1U161

u

8,000

Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 16 m, amb 11 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida
per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, grau de
protecció IP30 / IK02, col·locat superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

5

EMD3U030

u

10,000

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4
particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable
mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V,
inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de
seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

6

EMD4U501

u

1,000

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau,
sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280
mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55, col·locada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
7

EMD62403

m

Pàg.:

111

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col·locat en tub
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

1

per safata dades

2

PER PERGOLA

[C]

[D]

[E]

[F]

90,000

EMSB54L2

u

Fórmula

90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL

90,000

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

9

ESRPLL01

u

4,000

Construcció de un Sistema de protecció contra les integrals DESCÀRREGUES elèctriques atmosfèriques, per Compost:
Protecció externa enfront el llamp:
? Construcció de un Sistema de Protecció Contra el Rayo. Codi Tècnic de l'Edificació CTE SUA-8
? Certificació del Sistema per part de QUIBAC, SA Entitat d'Inspecció, Empresa acreditada per ENAC (Entitat Nacional
d'Acreditació), nombre 41 / EI069.
Inclou:
Construcció d & una instalacion de parallamps equipada amb terminals del Sistema de Nacions Unides INGESCO PDC
(Parallamps Normalitzat)
Necessaris Materials:
- Ref. 101.009: 1 de terminals del Sistema INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat) Model 6.4 (UNE 50.164)
- Ref. 111012: 1 Peça Adaptació 1 1/2 ´´Ø20mm conductor rodó
- Ref. 114.041: 1 Pal 6 m Ø1'1 / 2 ´´amb unió interior AC.GALV
- Ref. 118.081: 8 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm2 (UNE 50.164)
- Ref. 117.072: 14 Cable trenat de coure 50 mm (UNE 50.164)
- Ref. 112.024: 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1 / 2 ´´
- Ref. 119.091: 1 Tub de Protecció ferro galvanitzat (3m) + PVC
- Ref. 255.007: 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO per Format: Elèctrodes (Màxim 9), arqueta de registre amb
pont de comprovació i maniguets per Connexió de les piques.
? COL·LOCACIÓ D'UN comptador de llamps CDR-11
Necessaris Materials:
- Ref. 430.019: 1 Comptador de llamps CDR-11
-Certificat d'Inspecció de 1 s instal·lació (és) de parallamps 1 Través de l'Entitat d'Inspecció núm. 41 / EI069, acreditada
per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) en base Als Requeriments establerts SEGONS l'exigència bàsica SUA: 8 del
Codi Tècnic de l'Edificació ´´Seguretat Davant del risc Causat per l'Acció del llamp´´ SUA.B i annex
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

10

ESRPLL03

h

1,000

h

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE

01
18

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

4K111D20

Pàg.:

112

5,000

PRESSUPOST 0743-2017
INTAL·LACIÓ DE GAS

UA

DESCRIPCIÓ

m

Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub de coure semidur de DN 54 mm, de gruix 1,2 mm,
soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà, col.locat superficialment, pintat de tub de coure amb 1 capa de
imprimació i 2 capes d'acabat
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

2

EK246316

u

2,000

Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a
màxim, de manxa i muntat entre tubs
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

3

ESRIG002

u

1,000

armari de poliester per a comptador gs BT de 25m3/h
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

4

EK259230

u

1,000

Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

5

EN318427

u

4,000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

4,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

AMIDAMENTS
6

EK627000

u

Data: 05/01/18

Pàg.:

113

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè de 40 mm de
diàmetre nominal exterior i sèrie SDR 11 segons UNE 53-333 a tub de coure de 42 mm de diàmetre exterior i 1 mm de
gruix, amb enllaç, beina de protecció de l'enllaç d'acer reblert de resina de poliuretà i beina de 2 m de llargària de tub
d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb tap superior de material elastoméric
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

7

EF52A3B2

m

1,000

Tub de coure R250 (semidur) de 28 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 superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

8

0Z10008

u

5,000

Centralita electrónica para la detección de gas natural, con un sensor incorporado, instalada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

9

ENG6A154B

U

1,000

Electroválvula de rearmamiento manual para corte de gas natural, del tipo NC (normalmente cerrada), alimentación a 230
V a.c., con conexiones roscades de 1 1/2'' y presión máxima de 500 mbar, montada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

10

EK235216

u

1,000

Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

11

EY031000

u

1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
12

EY021312

u

Pàg.:

114

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
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

13

Tipus

encast per a armari 535x520x220

ESRIG001

pa

NUM. CODI
1

FQ31D210

[D]

[E]

[F]

5,000

TOTAL

Fórmula

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

5,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

costos escomesa drets

01
19

OBRA
CAPÍTOL

[C]

PRESSUPOST 0743-2017
ALTRES INSTAL·LACIONS

UA

DESCRIPCIÓ

u

Recol·locació de font preexistent acopiada, ancorada amb dau de formigó.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa
d'aigua potable i a la xarxa de sanejament, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Fonts preexistents

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EQ11U010

m

Fórmula

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

2

TOTAL

2,000

Banc de vestidors antivandàlic, d'estructura metàl·lica amb tractament antioxidant i pintures epoxi, de 45cm d'amplada, i
seient de panell fenòlic compacte, amb cantells arrodonits, acabat color a dues cares color a escollir, amb sabater inferior
inclòs.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministrament, muntatge, suports, fixacions
mecàniques, sabater inferior, mermes, talls, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Vestidors homes

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

2

Vestidors dones

11,000

11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

27,000

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Data: 05/01/18

AMIDAMENTS
3

EQ5AU010

m

Pàg.:

115

Balda de vestidors antivandàlica amb panell fenòlic, d'estructura metàl·lica amb tractament antioxidant i pintures epoxi, de
30cm d'amplada màxima i perxa superior, amb cantells arrodonits, acabat color a dues cares color a escollir.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministrament, muntatge, suports, fixacions
mecàniques, perxa superior, mermes, talls, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

Vestidors homes

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

2

Vestidors dones

11,000

11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

ZPAEESPT

PA

27,000

Subministrament i muntatge d'espatllera de fusta de faig, fixada mecànicament al parament, de 200cm d'amplada i 290cm
d'alçada, segons documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, suports, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta posada en servei, acabat i funcionament.

Num. Text
1

Tipus

Espatlleres sala polivalent

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

EB927FF1

u

Fórmula

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

5

TOTAL

4,000

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, suports, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

1

aseos

5,000

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

3

acces vestuaris

1,000

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

6

TOTAL

GBA31511

u

6,000

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o color i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.
Per a marcatge de paviment de formigó de pati escola.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou material, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Num. Text
1

PATI ESCOLA

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

1,000
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AMIDAMENTS
01
20

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

ZPAEQUAL

PRESSUPOST 0743-2017
IMPREVISTOS I ALTRES
DESCRIPCIÓ

PA

Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del Programa de Control de Qualitat, que ha d'incloure totes les
preses de mostres, curat, assajos i conservació de testimonis de tots aquells materials que tenint funció resistent i de
tancament estan inclosos al progrma de control de qualitat. S'inclou l'aportació de tots aquells documentas necessaris per
a l'homolgació dels materilas que intervenenamb la construcció. Inclou tots els medis i mitjans humans i mecànics
necesaris per a la bona presa de mostres, els correcte transport a laboratori i custodia de resultats.
Tipus

General

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ZPAEESS

Num. Text
1

General

PA

TOTAL

Fórmula

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

2

116

UA

Num. Text
1

Pàg.:

1,000

Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aplicació i
execució a l'obra, per a les seves necessitats i seguint les directrius de l'ESS i normativa vigent.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

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

1,000

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

5.2 PRESSUPOST
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OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

01

TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

NUM. CODI
1

ZPAETOPO

Pàg.: 1

Data: 05/01/18

PRESSUPOST

UA
u

DESCRIPCIÓ
Partida d'Alçada per al replanteig topogràfic de la proposta, amb
totes les visites necessàries per a l'execució de les obres.

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

342,25

1,000

342,25

6,75

274,111

1.850,25

68,47

1,000

68,47

2,66

19,000

50,54

3,32

30,000

99,60

11,16

12,000

133,92

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou alineacions i rasants de tots
els elements d'urbanització i delimitació de finques, vials i altres
elements amb fites si escau, tantes vegades com el decurs de les
obres ho faci necessari, tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu
correcte replanteig i fitat. (P - 394)
2

F21110A4

m3

Enderroc de petita edificació o part d'edificació, armari o grades,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i/o mecànica
de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou
l'enderroc de fonaments, soleres, murs de contenció i mitgeres si
escau, separació de residus, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega. (P - 340)

3

ZPAEPRTA

pa

Partida alçada per al desmuntatge i aplec de porta preexistent i
enderroc de daus de formigó.
Totalment acabat. Inclou demolició de fonamentació, tria,
retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge,
aplec, demolició i deposició. (P - 392)

4

F216R243

m

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim,
i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
tall de peces, separació de residus, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega. (P - 343)

5

F216R443

m

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i
enderroc de daus de formigó si escau, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
tall de peces, separació de residus, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega. (P - 344)

6

F21B3001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió o acopi per a posterio recol·locació.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
tall de peces, demolició de fonament si escau, separació de
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residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta demolició i càrrega.
(P - 350)
7

K21Z2760

m

Tall en paret d'obra ceràmica o de bloc, de 6 a 8 cm de fondària,
amb disc, per a delimitar la zona a demolir.

4,86

6,500

31,59

10,43

52,200

544,45

11,02

17,600

193,95

752,25

1,000

752,25

52,84

2,000

105,68

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament tèorica de tall.
Inclou transport i retirada de maquinària, tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 373)
8

F2168943

m2

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou
l'enderroc de la part proporcional de fonaments i remats si escau,
separació de residus, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega.
(P - 341)

9

F2168963

m2

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment, ceràmica
o pedra, de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou
l'enderroc de la part proporcional de fonaments, separació de
residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta demolició i càrrega.
(P - 342)

10 F21R12F5

u

Tala controlada cistella mecànica d'arbre, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta tala, carrega, trasllat i deposició. (P - 357)

11 F21H1641

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim,
desconnexió de línies elèctriques, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou desconnexió de línies elèctriques, tria,
retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge,
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càrrega i trasllat o deposició. (P - 354)
12 F2225241

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb les
terres deixades a la vora.

5,65

27,180

153,57

0,81

31,000

25,11

14,00

27,180

380,52

2,91

1,000

2,91

60,55

2,000

121,10

2,77

33,000

91,41

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou
part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria,
retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i
visualització dels serveix preexistents.
(P - 358)
13 SE11S010

m

Desmuntatge de circuit elèctric preexistent BT en tubular o no,
inclòs transport a magatzem o abocador.
Totalment acabat. Inclou identificació, desmuntatge de tots els
elements, desconnexions de puntes del cable, demolició de
fonamentació si escau, tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu
correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. (P - 383)

14 G228560F

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou
part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 366)

15 F21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu
correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. (P - 355)

16 F21QBB01

u

Desmuntatge de font per a exterior preexistent, i acopi per a
posterior aprofitament, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor.
Totalment acabat. Inclou anulació temporal o definitiva de la
instal·lació de subministrament i evacuació d'aigua existent,
acopi fins a la seva recol·locació, tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
al seu correcte desmuntatge i aplec.
(P - 356)

17 F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
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Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de demolició. Inclou
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a l seva correcte demolició. (P 345)

18 F219FFC0

m

Tall en paviment de formigó o panot, de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir.

5,00

50,000

250,00

2,87

274,020

786,44

2,41

135,490

326,53

11,03

61,230

675,37

7,16

61,230

438,41

3,29

90,500

297,75

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de tall.
Inclou transport i retirada de maquinària, tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 349)
19 F2194AG5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició.
Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta demolició i càrrega. (P - 346)

20 F2194XG5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició.
Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta demolició i càrrega. (P - 348)

21 F2194JE1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició.
Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta demolició i càrrega. (P - 347)

22 K2192913

m2

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició.
Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta demolició i càrrega. (P - 370)

23 K2199511

m

Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de
demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega. (P - 371)
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m

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó
i amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor.

5,03

31,700

159,45

1,60

44,500

71,20

3,38

0,700

2,37

71,39

1,000

71,39

12,48

193,533

2.415,29

14,59

182,230

2.658,74

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició.
Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta demolició i càrrega. (P - 351)
25 K21D2162

m

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre
50 cm, com a màxim, sense solera, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició.
Inclou tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta demolició i càrrega. (P - 372)

26 F21DMG02

m

Demolició d'arqueta o pou preexistent, de 70x70 cm de dimensió
màxima i qualsevol alçada, de parets de 15 cm de maó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amicament teòrica de
demolició. Inclou tapa, marc, base, talls, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega. (P - 352)

27 F21G0030

u

Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem, companyia o
centre autoritzat degestió de residus, d'enllumenat o altre servei
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els
elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació si
escau, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició. (P 353)

28 K2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament.
Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seru
correcte transport. (P - 374)

29 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).
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament.
Inclou part proporcional d'esponjament, taxes d'abocament, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Pàg.: 6

Data: 05/01/18

PRESSUPOST

seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta deposició. (P - 376)
30 K2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

-17,34

11,303

-195,99

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament.
Inclou part proporcional d'esponjament, taxes d'abocament, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta deposició. (P - 375)
TOTAL

CAPÍTOL

01.01

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

02

MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI
1

E2A15000

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Subministrament de terra adequada d'aportació.

12.904,52

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

3,85

261,000

1.004,85

9,76

261,000

2.547,36

9,44

15,000

141,60

14,00

15,000

210,00

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'aportació. Inclou par
proporcional d'esponjament, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. (P - 19)
2

E225277F

m3

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum tèoric de terraplenat. Inclou
part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per al correcte terraplenat i piconatge.
(P - 17)

3

G2225432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou
part proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria,
retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i
visualització dels serveix preexistents.
(P - 365)

4

G228560F

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou
part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 366)
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m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió.

2,20

20,000

44,00

0,77

200,000

154,00

3,68

243,690

896,78

2,03

79,670

161,73

Volum teòric d'excavació. Totalment acabat. Inclou càrrega,
transport i deposició de residus, pagament de taxes si escau i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte execució, amb
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, tot allò necessari per a la seva
correcte execució, transport i deposició. (P - 14)
6

E225R00F

m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95%
del PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou
part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 18)

7

E222142B

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora.
Volum teòric d'excavació. Totalment acabat. Inclou càrrega,
transport i deposició de residus, pagament de taxes si escau i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte execució, amb
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, tot allò necessari per a la seva
correcte execució, transport i deposició. (P - 15)

8

E2241200

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou
part proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 16)

E2R4506A

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 20)

5,57

138,680

772,45

10 E2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

3,27

138,680

453,48

9

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de
demolició. Inclou temps d'espera si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta càrrega. (P - 21)
TOTAL

CAPÍTOL

01.02

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

03

FONAMENTS I MURS

NUM. CODI
1

E31521J4

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.

6.386,25

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

61,03

243,690

14.872,40
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Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra
i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 22)
2

E31DC100

m2

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments.

13,44

561,290

7.543,74

65,88

142,430

9.383,29

0,80

16.380,000

13.104,00

7,25

84,000

609,00

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de
separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició
de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
(P - 25)
3

E31522J4

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.
Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra
i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 23)

4

E31B4000

kg

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de
desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres.
Inclou la col·locació de separadors pel recobriment de rodons.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 24)

5

E3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió.
Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra
i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
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mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 29)
6

17951111

m2

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m
d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de
drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS.

11,79

82,000

966,78

39,66

82,000

3.252,12

13,89

82,000

1.138,98

58,05

40,000

2.322,00

0,83

3.000,000

2.490,00

Totalment acabada. Inclou fixacions mecàniques, perfil metal·lic
superior, solapaments, mermes, talls .
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 6)
7

17AA0000

m2

Impermeabilització de mur soterrani formada per dues capes de
pintura impermeable a base d'emulsions bituminoses, làmina de
polietilè delta amb nòduls ''tipus botonera'' amb perfil superior
metàl·lic col·locat amb fixacions, segons documentació gràfica i
escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou làmina de
polietilè, pintura, perfil superior metàl·lic, fixacions, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 7)

8

E81125B2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter hidròfug, remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou formació de cantoneres, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 81)

9

E3C515H3

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot.
Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en obra
i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 26)

10 E3CB4000

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de
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desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres.
Inclou la col·locació de separadors pel recobriment de rodons.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 27)
11 E3CDD100

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments.

18,30

75,000

1.372,50

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de
separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició
de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
(P - 28)
TOTAL

CAPÍTOL

01.03

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

04

ESTRUCTURA

NUM. CODI
1

E45118H4

UA
m3

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

57.054,81

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

70,09

10,800

756,97

0,81

2.376,000

1.924,56

24,48

108,000

2.643,84

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes,
vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. (P - 33)
2

E4B14000

kg

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació
gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 37)

3

E4D1U010

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, de 8 m
d'alçària, com a màxim.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de
separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició
de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
(P - 43)
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m3
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Formigó per a bigues inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

67,14

45,630

3.063,60

0,90

10.951,200

9.856,08

46,04

136,500

6.284,46

43,00

580,000

24.940,00

0,92

6.840,000

6.292,80

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes,
vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. (P - 34)
5

E4B36000

kg

Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació
gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 38)

6

E4D3X005

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a
bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a 6 m
d'alçària, com a màxim.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de
separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició
de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
(P - 44)

7

145AA6HB

m2

Sostre nervat unidireccional de 20+5 cm, amb cassetons de
morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre,
intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,09 m3
de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes,
vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. (P - 5)

8

E4BA4000

kg

Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 SD d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2,
segons documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 39)
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E45CA8S4

m3

Pàg.: 12

Data: 05/01/18
Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu
hidròfug, abocat amb bomba.

62,48

143,000

8.934,64

0,94

18.765,000

17.639,10

45,65

390,500

17.826,33

30,98

374,000

11.586,52

1,26

480,000

604,80

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes,
vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. (P - 36)
10 E4BC4000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons
documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 40)

11 E4DCBD02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de
separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició
de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
(P - 46)

12 E4DC1D02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de
separadors per a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició
de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
(P - 45)

13 E442X002

kg

Acer Inox. S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i , col·locat a l'obra amb cargols i soldat, segons
documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 31)
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kg

Acer Inox S355JR 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 , col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols, segons documentació gràfica i escrita
del projecte.

1,23

2.879,600

3.541,91

16,32

120,000

1.958,40

168,14

85,500

14.375,97

0,75

2.136,000

1.602,00

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 30)
15 K4ZWX001

u

Reforç mitjançant Ancoratges amb tac acer inoxidable de 20 mm
de diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i femella
d'acer inoxidable, sobre suport de formigó, segons documentació
gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 377)

16 E4F2B51H

m3

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència
a compressió de la paret de 9 N/mm2.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 49)

17 E4EZ3000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, segons documentació gràfica i escrita del
projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermes, solapaments, patilles,
armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 48)
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CAPÍTOL

NUM. CODI
1

K52211LK

Pàg.: 14
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PRESSUPOST
05

UA
m2

COBERTA

DESCRIPCIÓ
Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 20
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10.

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

23,07

356,000

8.212,92

7,57

356,000

2.694,92

6,79

356,000

2.417,24

13,65

77,000

1.051,05

20,44

356,000

7.276,64

Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric mesurat en planta.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, morter,
rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 378)
2

E5330A01

m2

Placa base per a formació de coberta de teula, de placa
conformada bituminosa amb perfil d'ona gran col·locada amb
fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes,
retalls, solapaments, part proporcional de fixacions si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 53)

3

E5Z26D31

m2

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix,
amb acabat remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta. Inclou subminsitre, col·locació, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 56)

4

E5ZEU200

m

Base per a ràfec o vora lliure de teulada amb supermaó de
500x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica
mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall
de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 60)

5

E7C126A0

m2

Aïllament amorf, de 6 cm de gruix, amb escuma de poliuretà
(PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou
desplaçament de maquinària, subminsitre, col·locació, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
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d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 74)
6

E5ZJ1D6P

m

Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
150 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant.

14,58

24,000

349,92

14,77

6,000

88,62

9,61

151,000

1.451,11

5,45

76,000

414,20

1,52

658,000

1.000,16

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, fixacions
mecàniques o especials, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 62)
7

ED15B871

m

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, fixacions
mecàniques o especials, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 131)

8

E5Z15N4B

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície d'amidament teòrica en
alçat o planta . Inclou subminsitre, col·locació, mermes, part
proporcional de medis auxiliars,tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 54)

9

E7Z15MD0

m

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric Inclou subminsitre,
col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 80)

10 E7B11170

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir.
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Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta
de làmina. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes,
retall, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 72)
11 E711EGG6

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons
UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic
modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster
de 160 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.

18,18

189,000

3.436,02

7,30

151,000

1.102,30

12,89

27,000

348,03

30,60

6,000

183,60

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes,
retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 71)
12 E7C2G671

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 2,143 i 1,935 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta
d'aïllament. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes
part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 76)

13 E5ZD55C4

m

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix,
preformada i de 40 cm de desenvolupament, col·locada amb
fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament
mesurat en planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de
peces, mermes, solapaments, fixacions mecàniques, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 59)

14 E5ZH4DQ4

u

Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava
metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
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necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 61)
15 E5113391

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a
32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir.

5,45

151,000

822,95

13,38

6,000

80,28

4,79

35,300

169,09

6,33

2,000

12,66

79,24

0,400

31,70

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 52)
16 K5ZFQS00H5QN

u

Subministrament i col·locació de gàrgola prefabricada de formigó
color blanc, model GG-160 de SAS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN o equivalent, ancordada amb morter.
Tot inclòs i totalment acabada. Inclou morter, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 379)

17 E5ZD2G0U

m

Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb
morter asfàltic.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament
mesurat en planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de
peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 58)

18 E4BCM8JJ

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermemes, solapaments, patilles,
elements separadors pel recobriment de les barres, taladres i
resides epoxídiques si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 42)

19 E5ZZ6840

m3

Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i
formigó de 200 kg/m3.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes,
vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
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pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 63)
20 E898D620

m2

Pintat de parament vertical interior o exterior de ciment, amb
pintura al ciment amb acabat llis, amb dues capes d'acabat.

2,01

289,055

581,00

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 95)
TOTAL

CAPÍTOL

01.05

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

06

TANCAMENTS, DIVISÒRIES I AÏLLAMENTS

NUM. CODI
1

E612BR1K

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM
II.

31.724,41

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

21,10

724,549

15.287,98

1,98

900,375

1.782,74

2,41

911,324

2.196,29

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 64)
2

E4Z22A11

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica,
d'acer amb recobriment epoxi de 100 mm d'amplària, amb rodó
longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm
de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric en planta
o alçat. Inclou part proporcional d'ancoratges d'acer inoxidable
per a murs en testa, model MunAn S140 o equivalentde retalls,
mermemes, retalls, solapaments, patilles, armadures de
desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 50)

3

E4Z23R11

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica,
d'acer inoxidable de 250 mm d'amplària, amb rodó longitudinal
de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre,
col·locada amb el mateix morter de la paret.
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Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric en planta
o alçat. Inclou part proporcional d'ancoratges d'acer inoxidable
per a murs en testa, model MunAn S140 o equivalentde retalls,
mermemes, retalls, solapaments, patilles, armadures de
desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 51)
4

E4BCM8JJ

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080.

6,33

38,088

241,10

61,58

1,999

123,10

30,20

30,333

916,06

7,91

502,297

3.973,17

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermemes, solapaments, patilles,
elements separadors pel recobriment de les barres, taladres i
resides epoxídiques si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 42)
5

E45C18G3

m3

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb mitjans
manuals i/o mecànics.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes,
vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 35)

6

E616613S

m2

Paredó per a tancament de gruix 4 cm, de pitxolí massís
290x100x40 mm, col·locat amb morter mixt de ciment blanc de
ram de paleta 1:1:7.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 67)

7

E614DN1K

m2

Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, supermaó de
500x200x60 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
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mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 65)
8

E614MP1K

m2

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de
600x250x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10.

9,27

84,584

784,09

16,52

418,876

6.919,83

8,40

96,127

807,47

51,83

38,640

2.002,71

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 66)
9

E7C124A0

m2

Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà
(PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou subminsitre,
col·locació, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 73)

10 E7CN1831

m2

Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments,
de 8 mm de gruix formada per un nucli de làmina de bombolles
d'aire i polietilè, escuma de polietilè i làmina d'alumini en una
cara, col·locat sense adherir.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'aïllament. Inclou
subministre, col·locació, talls, mermes, solapaments, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 78)

11 E6Z13E3V

m

Caixes per a persiana enrotllable, en paret de màxim 35cm, de
poliestirè expandit de 40kg/m³, reforçat per dues plaques
perforades d'acer galvanitzat, amb acabats laterals
pre-revestiment, amb perfilaria d'alumini incorporat i registre de
persiana inferior, dotada de perfil ocult per al pas de ceràmica
tipus ´´pitxolí´´, model CAJAISLANT de BECK-HEUN, per a un
accionament a través de motor, col·locada segons
especificacions del fabricant.
Tot inclòs i totalment acabat. Mesura teòrca d'amidament. Inclou
subminsitre, col·locació, tapa inferior en PVC, fixacions
mecàniques metàl·liques si escau, cintes d'acer galvanitzat per a
llindes de major llargada, tall, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
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els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 69)
12 E4435111

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra.

0,92

749,488

689,53

15,81

17,988

284,39

183,46

26,364

4.836,74

17,23

19,000

327,37

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de talls, mermemes, pletines, fixacions mecàniques,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 32)
13 E894BBJ0

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 93)

14 E66AA300

m2

Tancament fixe o porta practible batent a base de tauler plaques
compactes (HPL) a base de resines termo-enduribles, reforçades
amb fibres basades en fusta i fabricades a altra pressió i
temperatura, de la casa TRESPA o equivalent, acabat a color a
les dues cares, amb ferramenta d'acer inoxidable, per a una
altura total de 205cm.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, ferramenta d'acer inoxidable, frontisses, tiradors, tanca
amb indicació exterior de portes, peus regulables, perfil superior
de suport amb elements de fixació, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 68)

15 E84ZGSAS

u

Subministre i col·locació de persiana de lamel·les fixes de
formigó prefabricat, color gris, de dimensions 40×40cm, de la
casa SAS o equivalent, dotada de malla mosquietar metàl·lica
interior.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
malla mosquitera, tall, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
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elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 91)
TOTAL

CAPÍTOL

01.06

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

07

REVESTIMENTS I PINTURES

NUM. CODI
1

E81136B2

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat.

41.172,57

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

14,97

451,921

6.765,26

45,79

40,557

1.857,11

5,10

34,080

173,81

14,06

346,760

4.875,45

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou formació de mestres, cantoneres, part proporcional de
malla de fibra de vidre revestida de PVC, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 83)
2

E831G100

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m
amb rajola de gres porcellànic premsat amb acabat rugós,
llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i
fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou tall de peces, mermes, cantoneres d'alumini, rejuntat, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 86)

3

E9U371A1

m

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament
mesurat en planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de
peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 112)

4

E81135B2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou formació de cantoneres, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
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elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 82)
5

E8241345

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

14,62

346,760

5.069,63

15,09

141,200

2.130,71

9,33

654,040

6.102,19

3,06

548,080

1.677,12

45,60

47,610

2.171,02

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou tall de peces, mermes, cantoneres d'alumini, rejuntat, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 85)
6

E9U21010

m

Sòcol polit de mitja canya, de color a escollir de 120x7.5x5 cm,
col·locat amb morter de ciment 1:6 elaborat a obra.
Totalment acabat. Inclou pasta adhesiva especial, morter
adhesiu, rejuntat, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 111)

7

E8122212

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou formació de cantoneres, reglada de sòcol, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 84)

8

E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 96)

9

E8J36A8K

m

Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial
de morter de ciment blanc, sortida de motlle, amb trencaaigües
als dos cantells, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament.
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Inclou subministre, col·locació, talls, mermes, solapaments, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 99)
10 EQ514A81

m2

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix,
preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport
mural i encastat al parament.

100,59

4,440

446,62

81,22

6,000

487,32

12,91

210,600

2.718,85

3,98

210,600

838,19

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament
mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de
peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer
inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 298)
11 EQ5Z12A0

u

Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el
cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a
encastar aparells sanitaris.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou talls, polit de vores si escau,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 300)

12 E841BD11

m2

Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial
perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN
13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, sistema desmuntable
amb estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals
en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil
secundaris col·locats formant retícula.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament
mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls,
mermes, part proporcional de cortiners, trobament amb vores,
estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 87)

13 E7C945C4

m2

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a
45 kg/m3, de 40 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa
direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta
d'aïllament. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, fixacinos mecàniques, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
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els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 77)
14 E84ZG2G0

u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer
galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim,
tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria
d'acer galvanitzat.

22,30

5,000

111,50

20,05

90,200

1.808,51

21,72

100,450

2.181,77

13,20

65,730

867,64

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tall, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 90)
15 E8443220

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament
mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls,
mermes, part proporcional de cortiners, trobament amb vores,
estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 88)

16 E8447220

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament
mesurat en planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls,
mermes, part proporcional de cortiners, trobament amb vores,
estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 89)

17 E7D21722

m2

Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita,
de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials,
per a una estabilitat al foc EF-90.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou subminsitre,
col·locació, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
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correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 79)
18 E898D620

m2

Pintat de parament vertical interior o exterior de ciment, amb
pintura al ciment amb acabat llis, amb dues capes d'acabat.

2,01

455,700

915,96

9,05

94,500

855,23

13,90

384,513

5.344,73

3,43

455,089

1.560,96

28,10

103,860

2.918,47

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 95)
19 E8N9SD11

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm
de gruix, 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec,
per a cantonera interior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Totalment acabat. Inclou fixacions, tall de peces, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 101)

20 E8B2U001

m2

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques
en dispersió aquosa, aplicada a dues mans.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 97)

21 E898D240

m2

Pintat de parament exterior i interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 94)

22 E8EG8CNA

m2

Arrimador o porta interior amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >=
800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit melamínic, d'una cara
vista, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical
interior.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
subminsitre, fixacions a parament, reixes de ventilació o
equivalents si escau, ferramenta i clau per a portes, tall de peces,
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mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 98)
TOTAL

CAPÍTOL

01.07

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

08

PAVIMENTS

NUM. CODI
1

E7C2G474

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de
gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1,429 i 1,29 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques.

51.878,05

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

6,29

387,750

2.438,95

9,68

84,200

815,06

7,18

323,990

2.326,25

3,64

12,000

43,68

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta
d'aïllament. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes
part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 75)
2

E9VZ191K

m

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada
amb morter mixt 1:2:10.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament
mesurat en planta. Inclou tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 114)

3

E93AV116

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 80 mm de gruix, amb
pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN
13813, aplicada mitjançant bombeig.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes,
vibrat, curat, encofrat si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 103)

4

E9JZU100

kg

Subministrament i col·locació de perfil perimetral d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques per a col·locació de
pelfuts.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica mesurada en
planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, fixacins mecàniques, tria, retirada i deposició de residus
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generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 109)

5

E9P67A99

m2

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN
548 i de gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

22,87

202,500

4.631,18

5,17

58,200

300,89

23,72

402,910

9.557,03

5,10

98,200

500,82

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes,
retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 110)
6

E9UA7111

m

Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base
portacables, col·locat amb tacs i cargols.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament
mesurat en planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de
peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 113)

7

E9DD1C33

m2

Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant,
grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 104)

8

E9U371A1

m

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament
mesurat en planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de
peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 112)
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E9JE9200
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Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat en
superfície o encastat en paviments laminats.

148,15

8,000

1.185,20

0,91

928,000

844,48

7,64

518,000

3.957,52

12,08

870,000

10.509,60

12,60

58,000

730,80

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 108)
10 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del
95% PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per al seu correcte repàs i piconatge.
(P - 359)

11 E4BCDAJJ

m2

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermemes, solapaments, patilles,
elements separadors pel recobriment de les barres, taladres i
resides epoxídiques si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 41)

12 E93617B6

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de
gruix 15 cm, abocat des de camió.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes,
vibrat, curat, encofrat si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 102)

13 E9G2G632

m2

Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de
pols de quars color, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència
tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat amb
transport interior mecànic o manual, estesa i vibratge manual i
remolinat mecànic.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes,
vibrat, curat, encofrat si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
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elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 106)

14 E9GZA564

m

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm.

4,40

9,560

42,06

16,77

69,000

1.157,13

1,52

518,000

787,36

23,61

432,120

10.202,35

32,03

77,000

2.466,31

Totalment acabat. Superfície teòrica de junt. Inclou retalls,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 107)
15 F931201F

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
subministrament de material, compactació, reg, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 360)

16 E7B11170

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense adherir.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta
de làmina. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes,
retall, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 72)

17 E9E1321G

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 truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou paviment
d'estesa d'escales, part proporcional de peces tàtils indicador
tipus botonera o lineal, tall de peces, part proporcional de
mermes, estesa amb sorra-ciment, rejuntat de morter, part
proporcional de peces especials per a la formació d'un paviment
tàctil direccional, part proporcional per a la formació d'un
paviment tèctil indicador tipus botonera, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 105)

18 F9V3E65A

m

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de
40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb
formigó HNE-15/P/10.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurat
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en planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces,
mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable
si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 362)

19 E5Z1EUK0

m2

Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta
de ciment ràpid (P - 55)

16,91

65,700

1.110,99

20 E5Z2F2KA

m2

Solera d'encadellat ceràmic de 600x250x35 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort.

10,56

80,000

844,80

13,81

1,590

21,96

6,33

80,000

506,40

61,58

5,600

344,85

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. (P - 57)
21 E4DCJD00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler
de fusta de pi.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 47)

22 E4BCM8JJ

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part
proporcional de retalls, mermemes, solapaments, patilles,
elements separadors pel recobriment de les barres, taladres i
resides epoxídiques si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 42)

23 E45C18G3

m3

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb mitjans
manuals i/o mecànics.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes,
vibrat, curat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Pàg.: 32

Data: 05/01/18

PRESSUPOST
(P - 35)
24 F96517D9

m

Vorada prefabricada de formigó tipus fiol, tauló o jardi de
100x8x20 cm amb base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix,
nclou subministrament, transport, col·locació, p.p. de peces
especials, segons plànols, i rejuntat amb morter.

9,82

15,000

147,30

39,59

1,000

39,59

3,78

10,000

37,80

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
moviment de terres necessari, tall de peces, part proporcional de
mermes, base de formigó, rejuntat de morter, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 361)
25 EDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació,
col·locació amb morter, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 148)

26 NSANTANA1

u

Subministre i muntatge de topall de porta, tipus porta metàl·lica,
per a sol, color gris, fixat mitjançant cargols.
Totalment acabat. Inclou el replanteig, el cargol, medis auxiliars,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 382)
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FUSTERIA I VIDRIERIA

NUM. CODI
1

E8MAU050

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda, escopidors i
portes d'armaris d'instal·lacions o altres peces) amb planxa
d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, col.locada amb fixacions
mecàniques, amb geometria lineal o corba, acabat recte o corbat,
col.locada amb fixacions mecàniques.

55.550,36

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

79,99

42,205

3.375,98

170,80

3,000

512,40

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
subminsitre, fixacions a parament, reixes de ventilació o
equivalents, soldadures, plecs, corbatures si escau, trencaaigües
als escopidors, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 100)
2

EASA71P2

u

Porta tallafocs acer galvanitzat, EI2-45-C2, una fulla batent, per a
una llum de 90x210 cm, preu alt, amb topall, maneta, pany i clau
mestrejada, acabat esmaltat, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació,
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topall d'acer inoxidable, maneta, pany, i altres accessoris
d'alumini lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 119)
3

K89AQBP0

m2

Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.

9,85

55,185

543,57

127,13

2,000

254,26

102,66

1,000

102,66

127,73

10,080

1.287,52

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament.
Inclou subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 380)
4

EABG9A62

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra màxim de 100x220 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb
topall, maneta, pany i clau mestrejada, acabat esmaltat,
col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació,
topall d'acer inoxidable, pany, pom i altres accessoris d'alumini
lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 115)

5

ZPAMIDIS

u

Subministrament i muntatge d'estructura d'acer galvanitzat
grecada tipus ORCHIDEA de MAYDISA o similar, amb travesser
superior amb rail i guia inferior, per a porta corredissta interior
senzilla.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, part
proporcional accessoris i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 395)

6

1A21U953

m2

Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana DM de 8 mm de gruix,
xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb topall,
maneta encastada o superficial, pany i clau mestrejadaamb
bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació,
topall i maneta encastada d'acer inoxidable segons
documentació gràfica i escrita del projecte, maneta superficial,
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pany, pom i altres accessoris d'alumini anoditzat, clau
mestrejada, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 10)
7

E86A54A5

m2

Folrat de tancament practicable amb planxa d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), de 0,6 mm de gruix, acabat mate i tallat a
mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre porta de fusta.

16,19

5,520

89,37

435,10

4,000

1.740,40

232,25

1,000

232,25

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
subminsitre, fixacions a tancament, soldadures, plecs, corbatures
si escau, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 92)
8

EABGP768

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents,
per a un buit d'obra màxim de 200x235 cm, amb bastidor de tub
de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
dues finestres de 73x175cm de vidre laminat 5+5, amb topall,
maneta, pany i clau mestrejada, acabat esmaltat color a escollir,
dotada de mecanisme antipànic ocult i homologat amb sistema
d'accionament basculant i 3 punts de tancament, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació,
bastiment de base per a paret, folrat de bastiment i tapajunts de
fusta lacada del mateix color, vidres de 6x12x3+3mm, topall
d'acer inoxidable, maneta, pany, i altres accessoris d'alumini
lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 118)

9

EABG9A68

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra màxim de 100x235 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
finestra de 40x80 de vidre laminat 5+5, pany de cop, manet i clau
mestrejada, acabat esmaltat color a escollir, dotada de
mecanisme antipànic ocult i homologat amb sistema
d'accionament basculant i 1 punt de tancament, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació,
bastiment de base per a paret, folrat de bastiment i tapajunts de
fusta lacada del mateix color, vidres de 6x12x3+3mm, topall
d'acer inoxidable, maneta, pany, i altres accessoris d'alumini
lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
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a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 116)
10 EABG9A69

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra màxim de 100x235 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
finestra de 40x80 de vidre laminat 5+5, amb topall, maneta, pany
i clau mestrejada, acabat esmaltat color a escollir, col·locada.

154,71

1,000

154,71

253,19

29,660

7.509,62

190,64

5,040

960,83

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació,
bastiment de base per a paret, folrat de bastiment i tapajunts de
fusta lacada del mateix color, vidres de 6x12x3+3mm, topall
d'acer inoxidable, maneta, pany i altres accessoris d'alumini
lacat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 117)
11 1A1E25A1

m2

Tancament exterior practicable o fix, per a un buit d'obra segons
la documentació gràfica del projecte, amb finestra de fulles
batents, oscil·lants, oscil·lo - batent o fixa, amb perfileria d'alumini
lacat color a escollir, amb perfils de preu alt, amb una
transmitància, aïllament acústic, permeabilitat a l'aires,
estanqueïtat a l'aigua i resistència al vent segons documentació
gràfica del projecte, segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire
3+3/8/3+3 mm, dotat de mecanisme d'accionament remot
motoritzat, amb comandament de radiofreqüència, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament automàtic i guies.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de tancament.
Inclou subminsitre, col·locació, part proporcional accessoris i
fixacions si escau, mecanisme d'accionament remot,
comandament, persinana i guies, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 9)

12 1A1E23A0

m2

Tancament exterior practicable o fix, per a un buit d'obra segons
la documentació gràfica del projecte, amb finestra de fulles
batents, oscil·lants, oscil·lo - batent o fixa, amb perfileria d'alumini
lacat color a escollir, amb perfils de preu alt, amb una
transmitància, aïllament acústic, permeabilitat a l'aires,
estanqueïtat a l'aigua i resistència al vent segons documentació
gràfica del projecte, segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire
3+3/8/3+3 mm, dotat de mecanisme d'accionament remot
motoritzat, amb comandament de radiofreqüència.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de tancament.
Inclou subminsitre, col·locació, part proporcional accessoris i
fixacions si escau, reixetes autoregulables acústiques si escau,
mecanisme d'accionament remot, comandament, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
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i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 8)
13 EAVZ0AL0

u

Motor tubular per a persiana enrotllable model Beck-Heun o
equivalent.

33,00

12,000

396,00

47,38

2,100

99,50

29,58

8,000

236,64

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació,
connexió a xarxa elèctrica, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 120)
14 1A21U954

m2

Revestiment interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana DM de 8 mm de gruix
de tipus ignífug, xapades amb melamina, estructura interior de
fusta, amb topall, maneta encastada o superficial, pany i clau
mestrejada amb bastiment ocult, de dues fulles batents, tapajunts
de fusta i galze, amb premarc de fusta ocult.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació,
topall i maneta encastada d'acer inoxidable segons
documentació gràfica i escrita del projecte, premarc de fusta,
maneta superficial, pany, pom i altres accessoris d'alumini
anoditzat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 11)

15 ZPAERETE

PA

Partida alçada per al subministrament i muntatge de retenidor per
a porta d'acer, amb braç retenidor accionat per pinyó i
cremallera, amb fora de tanca ajustable i velocitat de tanca
regulable mitjançant vàlvula, de color a escollir.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 0)

TOTAL

CAPÍTOL

01.09

OBRA

01

CAPÍTOL

10

NUM. CODI
1

EB122FA5

UA
m

17.495,71

PRESSUPOST 0743-2017
BARANES I SERRALLERIA

DESCRIPCIÓ
Barana d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica i escrita
del projecte, amb muntants d'acer, marc tubular i relliga interior,
igual a la preexistent. ancorada a l'obra amb morter o amb
pletines i fixacions mecàniques.

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

127,08

28,500

3.621,78
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Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, morter o pletina i fixacions
mecàniques, part proporcional de portes, talls, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 122)
2

EB121LAM

m

Barana d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica i escrita
del projecte, formada per una pletina d'acer galvanitzat fixada
mecànicament sobre la que es disposen els tubs rodons també
d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica del projecte.

198,68

1,500

298,02

21,23

4,000

84,92

Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, pletina, fixacions mecàniques, part
proporcional de portes, talls, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 121)
3

EB122JAE

m

Col·locació de barana preexistent, formada per un passamà rodó
i dos muntants també rodons, ancorada a l'obra amb daus de
formigó.
Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou
daus de formigó, talls, mermes, rectificacions si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 123)

TOTAL

CAPÍTOL

01.10

4.004,72

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

11

EVACUACIÓ D'AIGÜES NEGRES I PLUVIALS

NUM. CODI
1

E5ZH4DQ4

UA
u

DESCRIPCIÓ
Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava
metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques.

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

30,60

6,000

183,60

162,41

14,000

2.273,74

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. (P - 61)
2

FD5EAG22

u

Subministrament

de

canal

de

dutxa

tipus

ACO
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CD.SAP.07.075V.R74 o equivalent, realitzat completament en
acer inoxidable AISI 304, de 700 mm de longitud, 83 mm d'ample
exterior i 75 d'ample de reixa. Amb pendent incorporada de
alçada mínima 25 mm i màxima 30 mm. Amb sortida vertical
directa DN 75 mm i sifó completament extraïble, amb un cabal
aproximat de 1,6 l/s. Inclou Reixa R74 tipus perforada quadrada,
apta per a càrrega vianants, potes d'ancoratge al formigó, segons
CTE-HS-5. , ref. CD.SAP.07.075V.R74 de la serie Sortida vertical
DN75 d'ACO o equivalent, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tall de peces, mermes, trobament amb vores, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(P - 363)
3

E711EF66

m2

Membrana per a impermeabilització de 5,9 kg/m2 de dues
làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en
calent, prèvia imprimació.

21,55

23,040

496,51

38,83

11,000

427,13

175,97

2,000

351,94

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en
planta. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes,
retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 70)
4

ED351430

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals,
inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat segons
documentació gràfica del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou base de formigó, paret d'obra
de fàbrica, arrebossat i lliscat interior, base de formigó, reblert
final, marc i tapa registrable i estanc de fosa, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 133)

5

ED359565

u

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat, segons documentació gràfica del
projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou base de formigó, paret d'obra
de fàbrica, arrebossat i lliscat interior, base de formigó, reblert
final, marc i tapa registrable i estanc de fosa, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
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execució, acabat i funcionament. (P - 134)
6

ED51LDP0

u

Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa
antigrava , col·locada fixacions mecàniques, segons
documentació gràfica del projecte.

25,21

7,000

176,47

19,65

9,000

176,85

11,38

2,000

22,76

14,70

8,000

117,60

9,94

12,000

119,28

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre i instal.lació, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 135)
7

EFA28745

m

Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió
nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 163)

8

ED111E51

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 128)

9

ED111E71

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 130)

10 ED111E21

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
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a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 127)
11 ED111E61

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

12,21

6,000

73,26

12,65

18,000

227,70

41,15

21,000

864,15

58,08

4,000

232,32

6,64

9,000

59,76

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 129)
12 ED15E771

m

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 132)

13 ED5FC194

m

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200
mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de
formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 137)

14 ED5H2185

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100
mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa
d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre
base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100
mm de gruix.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris
i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 138)

15 ED5A1600

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
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proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 136)

16 EDEB10.AAA

m

Canonada de PVC per a sanejament enterrat tipus UD, segons
norma UNE-EN 1401-1:1998 de rigidesa anular nominal SN 4 ,
(SDR ), de 110 mm de diàmetre nominal, amb unions mitjançant
junta elàstica o encolades, amb p.p. d'accessoris i elements de
subjecció. Completament instal·lada.

13,99

14,000

195,86

15,72

30,000

471,60

6,92

5,000

34,60

21,91

28,000

613,48

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 147)
17 EDEA10.H

m

Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 110
mm de diàmetre nominal amb unions encolades o mitjançant
juntes d'estanqueitat, amb p.p. d'accessoris i elements de
subjecció. Completament instal·lada.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 146)

18 EDEA10.B

m

Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 40 mm
de diàmetre nominal amb unions encolades o mitjançant juntes
d'estanqueitat, amb p.p. d'accessoris i elements de subjecció.
Completament instal·lada.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 145)

19 ED7FE00P

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al
sostre.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, brides, colzes,
derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 140)
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m

Pàg.: 42
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Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub.

27,82

22,000

612,04

34,04

34,000

1.157,36

44,49

34,000

1.512,66

25,42

21,000

533,82

22,47

24,000

539,28

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, nivellat de la capa de sorra i reblert
superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 142)
21 ED7FR412

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, nivellat de la capa de sorra i reblert
superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 143)

22 ED7FR512

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions,
tall de peces, mermes, nivellat de la capa de sorra i reblert
superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 144)

23 ED7FBB9P

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació
B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al
sostre.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, brides, colzes,
derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 139)

24 ED7FR212

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
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de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre
del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, encolat de tubs, part
proporcional d'accessoris i peces especials, brides, colzes,
derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 141)
TOTAL

CAPÍTOL

01.11

OBRA

01
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CAPÍTOL

12

FUMISTERIA I VENTILACIÓ

NUM. CODI
1

EE42Q412

UA
m

DESCRIPCIÓ
Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm
de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat
superficialment.

11.473,77

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

9,77

8,000

78,16

8,96

28,000

250,88

16,85

9,000

151,65

116,45

2,000

232,90

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris,
colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 150)
2

EE42Q312

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat
superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament.
Inclou subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris,
colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 149)

3

EEK1173B

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades
20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al
bastiment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. (P - 152)

4

0Z20801

U

Ventilador helicocentrífugo con temporizador TD-350/125 T de
S&P, de bajo perfil, fabricados en plástico, con caja de bornes
externa, cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los
conductos, motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades.
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Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 2)
5

EE51HP1A

m2

Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN
13162 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

20,44

110,400

2.256,58

33,57

5,000

167,85

46,91

4,000

187,64

22,16

2,000

44,32

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris,
unions, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 151)
6

AMT10040

u

Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb
aletes orientables individualment i paral·leles a la cota major
sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.500x250, construïda en
alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes
oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 13)

7

EEK71KK1

u

Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i
fixada al bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 157)

8

EEK31AAE

u

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes totes
orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
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9

EEKP8411

u

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer
galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada
entre els conductes

134,84

1,000

134,84

19,31

2,000

38,62

39,03

1,000

39,03

16,85

10,000

168,50

53,62

4,000

214,48

67,29

2,000

134,58

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 158)
10 EEK27A77

u

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 153)

11 EEK27KA7

u

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x300 mm, d'aletes
separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 154)

12 EEK3177E

u

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes totes
orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al
bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 155)

13 0Z20802

U

Reixa intumescent EI120. muntada a paret
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 3)

14 0Z20803

U

Comporta tallafocs circular DN125 EI60 homologada i amb CE.
Muntada i testada
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Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 4)
TOTAL

CAPÍTOL

01.12

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

13

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I FORMACIÓ D'ACS

SUBCAPÍTOL

01

INSTAL·LACIONS

NUM. CODI
1

ESRIF002

UA
U

DESCRIPCIÓ
SISTEMA AEROTÈRMIA PER ESCALFAMENT ACS MARCA
MITSUBISI ELECTRIC MODEL ECODAN SPLIT. INCLOU :
-Suministr de HYDROBOX per a sistema ECODAN SPLIT de
MITSUBISHI ELECTRIC. NO inclou tanque de ACS, vas de
expansión ni resistencias de recolçament. Modelo EHSE-MEC.
-Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
-Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de
gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
-Suministre, de Unidad exterior ecodan modelo Split de
MITSUBISHI ELECTRIC, de capacidad 8.0 KW y COP de 4.40,
temperatura máx. de impulsió de 60º para calefacció i 5º min en
refrigeració
Modelo PUHZ-SW75VHA.
-ampolla d'equilibri BAXI model BALANCE DE 1 1/4´´
-AILLAMENTS
-PAC-TH011TK-E termistor per saber temperatura dipòsit ACS

4.100,03

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

4.010,09

1,000

4.010,09

2.075,06

1,000

2.075,06

totalment muntat i provat, inclou posada en marxa servei técnic
oficial.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 332)
2

ESRIF001

U

INTERACUMULADOR VITRO GREENHEISS DPV/I/BC 800L
PIE o similar. MUNTAT I EN FUNCIONAMENT, INCLOU
ACCESSORIS
Suministro e instalación de interacumulador Greenheiss modelo
DPV/I/BC de 800 litros de capacidad con aislamiento térmico de
poliuretano expandido libre de CFC y HCFC. Presión máxima de
trabajo 10 bar. Temperatura máxima de trabajo 95 ºC. Superficie
del intercambiador de 7 metros cuadrados, apto para su
utilización con bomba de calor. Ánodo de magnesio
anticorrosión. Montaje apoyado en suelo. Diámetro exterior:
790mm. Altura: 1790mm. Peso: 210kg.. Incluso accesorio,
pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas o
similar.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
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si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 331)
3

EFB4CB51

m

Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i
3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris
plàstics en part proporcional inclosos.

4,44

12,000

53,28

3,22

59,000

189,98

2,71

4,000

10,84

2,25

14,000

31,50

1,83

33,000

60,39

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 168)
4

EFB4A951

m

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i
2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris
plàstics en part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 167)

5

EFB48751

m

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i
2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris
plàstics en part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 166)

6

EFB46551

m

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i
1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris
plàstics en part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 165)

7

EFB44351

m

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i
1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
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connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris
plàstics en part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 164)
8

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

0,73

72,000

52,56

11,33

9,000

101,97

15,69

3,000

47,07

15,79

3,000

47,37

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 191)
9

EN315427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 276)

10 EN316427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 277)

11 EN317727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 278)
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u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

27,85

2,000

55,70

2,03

29,000

58,87

2,08

10,000

20,80

2,60

29,000

75,40

2,68

12,000

32,16

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 279)
13 EFQ3246K

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 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 174)

14 EFQ3247K

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 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 175)

15 EFQ324BK

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 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 176)

16 EFQ324CK

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 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat .
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Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 177)
17 EFQ3GC6K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC
per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm
de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.

5,68

4,000

22,72

5,80

4,000

23,20

6,10

4,000

24,40

6,66

30,000

199,80

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 178)
18 EFQ3GC7K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC
per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm
de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 179)

19 EFQ3GC9K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC
per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm
de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 180)

20 EFQ3GCBK

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC
per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm
de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
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(P - 181)
21 EG22TP1K

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de di?metre nominal, a?llant i no
propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J,
resist?ncia a compressi? de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.

3,43

6,000

20,58

126,28

1,000

126,28

2,29

74,000

169,46

984,46

1,000

984,46

71,83

1,000

71,83

106,94

1,000

106,94

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 195)
22 ESRICG02

u

Controlador diferencial ECONTROL per a regulació d'una
instal.lació, amb 4 sondes d'entrada i 1 sortida, amb pantalla de
visualització, ref. B66902001 de la s?rie Controladors de
BUTECH.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 310)

23 EY011321

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 337)

24 ESRICG03

pa

previsió costos escomesa d'aigua (P - 311)

25 EJM15010

u

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 m3/h,
pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al
frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició
horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 261)

26 EJMAU010

u

Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de
comptador d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en
mur.
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Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 262)
27 EN8115A7

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment.

20,36

1,000

20,36

19,95

1,000

19,95

16,84

1,000

16,84

10,38

24,000

249,12

46,16

4,000

184,64

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 280)
28 ENE18304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 285)

29 EJMZ1PR5

u

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a connectar
polietilè de diàmetre 32mm, sortida roscada de diàmetre 20mm,
per a façanes, muntada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 263)

30 EN811677

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 281)

31 ENC11030

u

Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i
Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de
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pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat,
instal·lada i ajustada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 284)
32 ENF11A10

u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de
20 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10,
connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua
freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada,
muntada.

256,55

2,000

513,10

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 286)
TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.13.01

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

13

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I FORMACIÓ D'ACS

SUBCAPÍTOL

02

APARELLS SANITARIS I ALTRES

NUM. CODI
1

EJ13B71Q

UA
u

DESCRIPCIÓ
Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre
peu.

9.676,72

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

80,19

3,000

240,57

67,50

1,000

67,50

63,98

6,000

383,88

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 246)
2

EJ13B713

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 244)

3

EJ13B71C

u

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, encastat a
taulell.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
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proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 245)
4

EJ239121

u

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´

35,95

10,000

359,50

8,38

10,000

83,80

138,99

8,000

1.111,92

13,10

8,000

104,80

97,95

2,000

195,90

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 251)
5

EJ33B7PG

u

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 254)

6

EJ14BA1Q

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 247)

7

EJ24A121

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 252)

8

EJ16B213

u

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions
murals.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
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medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 248)
9

EJ262127

u

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada , de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.

45,02

2,000

90,04

6,99

12,000

83,88

15,76

12,000

189,12

35,42

12,000

425,04

15,28

13,000

198,64

45,34

6,000

272,04

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 253)
10 EJ22E720

u

Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini
anoditzat, preu alt.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 250)

11 EJ22D721

u

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat
superficialment, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 249)

12 ESRICG05

u

Aixeta temporitzada , mural, muntada superficialment, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 312)

13 EJ4ZU115

u

Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge,
fixacions mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 260)

14 EJ42U010

u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 121x210x70 mm,
capacitat d'1,2 litres, d'acer inoxidable AISI 304 d'1mm de gruix,
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amb acabat brillant, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , per a muntar superficialment col·locat amb
fixacions mecàniques, model 8002 de NOFER o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge,
fixacions mecàniques, càrrega de sabó, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 255)
15 EJ4ZU015

u

Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable, AISI 304, de
dimensions 100mm d'amplada x 90mm d'alçada, col·locat
superficialment amb fixacions mecàniques mitjançant tornilleria
oculta a paret, model 16805 de NOFER o equjivalent.

12,82

8,000

102,56

190,52

5,000

952,60

99,85

9,000

898,65

144,45

1,000

144,45

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge,
fixacions mecàniques, rotlle de paper higiènic, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 259)
16 EQ8AU010

u

Eixugamans amb carcassa d'acer inoxidable AISI 304, amb un
gruix de 1,5mm, de 280 x 280 x 203mm, de 2450w de potència i
velocitat de motor 6500 r.p.m., amb un cabal d'aire de 5500l/min i
una velocitat de 117km/hora, amb una termperatura de l'aire de
55ºC, dotat de sensor infraroig electrònic que para el
funcionament de l'aparell quan les mans surten del rang d'acció
actiu o després de 120 segons, amb tobera fabricada en Zamak
acabat cromat,
fixat mecànicament al parament, model
WINDFLOW de NOFER o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge,
fixacions mecàniques, posta en marxa, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 301)

17 EC1K1502

u

Mirall amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant,
de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat fixat
mecànicament a parament, model 08052 de NOFER o
equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge,
fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 125)

18 EC1K1503

u

Mirall adaptat amb angle d'inclinació regulable, amb marc d'acer
inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per
600mm d'amplada, col·locat amb plaqueta reclinable de fixació a
paret, col·locat fixat mecànicament a parament, model 8023 8024 de NOFER o equivalent.
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Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge,
fixacions mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 126)
19 EJ46U020

u

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

184,71

3,000

554,13

49,24

3,000

147,72

241,28

2,000

482,56

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge,
fixacions mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 257)
20 EJ46U010

u

Barra mural recta per a bany adaptat de Simex BA 805, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat
amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge,
fixacions mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 256)

21 EJ46U025

u

Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb
banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge,
fixacions mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals
i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(P - 258)

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.13.02

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

14

INTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I D'ENLLUMENAT

SUBCAPÍTOL

00

CENTRALITZCIÓ COMPTADOR

NUM. CODI
1

EG4114JHJ1MI

UA
u

DESCRIPCIÓ
Interruptor autom?tic magnetot?rmic de 40 A d'intensitat nominal,
tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE 20317, de 4 m?duls DIN de 18 mm d'ampl?ria, muntat en
perfil DIN. Article: ref. 68440-38 de la s?rie Interruptors
autom?tics magnetot?rmics de 6kA Corba ICP-M de SIMON.

7.089,30

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

129,19

1,000

129,19

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
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proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 216)
2

EG1PU1A0

u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de
400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament
de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense
interruptor diferencial, col·locat superficialment.

157,10

1,000

157,10

3,97

6,000

23,82

2,61

3,000

7,83

130,72

1,000

130,72

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 187)
3

EG312184

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 199)

4

EG21291H

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 188)

5

EG116A62

u

Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at amb fibra de
vidre , de 160 A, segons esquema Unesa n?mero 7 , seccionable
en c?rrega (BUC) , inclosa base portafusibles trif?sica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexi? i grau de
protecci? IP-43, IK09, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 183)
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u

Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 80 A, amb base
de grand?ria 0, muntat superficialment amb cargols.

44,61

2,000

89,22

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 219)
7

ESR00000

U

PAGAMENT INSTAL.LACIÓ EXTENSIÓ DE XARXA
ELÈCTRICA. ESCOMESA ELÉCTRICA SEGONS SOL.
NSCRMT 0557153 (P - 302)

329,56

1,000

329,56

8

EG22TP1K

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de di?metre nominal, a?llant i no
propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J,
resist?ncia a compressi? de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.

3,43

6,000

20,58

4,96

6,000

29,76

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 195)
9

EY031000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre
alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 339)

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.14.00

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

14

INTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I D'ENLLUMENAT

SUBCAPÍTOL

01

QUADRE ELÈCTRIC

NUM. CODI
1

EG42129H

UA
u

DESCRIPCIÓ
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.

917,78

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

20,35

18,000

366,30

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
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necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 217)
2

EG4242JH

u

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

73,52

3,000

220,56

16,22

9,000

145,98

11,67

17,000

198,39

14,70

9,000

132,30

55,96

1,000

55,96

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 218)
3

EG415A97

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 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.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 210)

4

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 211)

5

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 212)

6

EG813150

U

RELLOTGE PROGRAMADOR HORARI UNIPOLAR FINS A 16
A, AMB PROGRAMA DIARI, AMB RESERVA DE MARXA.
MARCA MERLIN GUERIN. REFERENCIA: 15365 I FIXAT A
PRESSIO o similar.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
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deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 235)
7

EG645176

u

Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat sobre
bastidor o caixa.

5,29

4,000

21,16

210,26

1,000

210,26

84,15

1,000

84,15

42,35

1,000

42,35

40,56

1,000

40,56

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 234)
8

EG482345

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 220)

9

EG416DJD

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 215)

10 EG415DJD

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 214)

11 EG415DJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Pàg.: 62

Data: 05/01/18

PRESSUPOST
en perfil DIN.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 213)
12 EG4W1160

u

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de
secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil DIN.

6,74

1,000

6,74

65,29

2,000

130,58

50,34

2,000

100,68

386,15

1,000

386,15

125,23

1,000

125,23

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 225)
13 EG4Q3516

U

GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC REGULABLE, DE 4 A
6.3A, MARCA TELEMECANIQUE, MODEL GV2-ME10 I FIXAT A
PRESSIO EN QUADRE.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 222)

14 EG4R4J70

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 224)

15 EG1AU050

u

Armari met?l?lic, en xapa electrozincada, refor?at, per a quadre
de distribuci?, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48
passos de 9 mm per filera, amb cuba, xass?s, suport de carrils,
marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat,
obturadors i col?lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col?locat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 186)

16 EG144902

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres
fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment.
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Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 184)
17 EG4R4005

u

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament
de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic,
marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina,
instal.lat.

29,99

7,000

209,93

57,66

1,000

57,66

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 223)
18 EG49H005

u

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7
dies), per a obrir i tancar dos circuits segons un programa
establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 221)

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.14.01

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

14

INTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT I D'ENLLUMENAT

SUBCAPÍTOL

02

LÍNIES

NUM. CODI
1

EG312324

UA
m

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

2.534,94

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1,15

286,000

328,90

1,33

293,000

389,69

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 201)
2

EG312336

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
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si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 203)

3

EG312334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.

1,42

154,000

218,68

2,59

24,000

62,16

2,87

36,000

103,32

3,12

18,000

56,16

4,22

30,000

126,60

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 202)
4

EG312644

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 206)

5

EG312356

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 205)

6

EG312354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 204)

7

EG312654

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
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proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 207)

8

EG312174

m

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

3,16

56,000

176,96

2,45

40,000

98,00

4,07

24,000

97,68

0,90

286,000

257,40

1,03

154,000

158,62

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 198)
9

EG21H71H

m

Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 189)

10 EG21H81J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 190)

11 EG22H511

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 192)

12 EG22H711

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
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diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N
i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 193)
13 EG2DF6M5

m

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 50 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa
de parament horitzontal amb elements de suport. col.locada a
alçada mínima de 3.00 metres.

26,34

56,000

1.475,04

6,66

17,000

113,22

4,34

50,000

217,00

2,68

30,000

80,40

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 197)
14 EG2A1302

m

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x90 mm i
muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 196)

15 EG151212

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau
de protecció normal, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 185)

16 EG22TL1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 194)
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UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

I1215250

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 - 369)

0,07

140,000

9,80

2

I1213251

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.

4,41

20,000

88,20

64,51

21,000

1.354,71

281,60

9,000

2.534,40

59,47

12,000

713,64

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 368)
3

EH61RCC9

u

Luz de emergencia con l?mpara led, con una vida ?til de 100000
h, no permanente y no estanca con grado de protecci?n IP4X,
aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 340 a 370
l?mens, 1 h de autonom?a, de forma rectangular con difusor y
cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado superficial.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació,
làmpades, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. (P - 240)

4

ESR30001

u

lluminària PHILIPS CoreLine Campana BY120P G3
LED105S/840 PSU WB GR
Generation 3 - LED Module, system flux 10,500 lm - 840 - Fuente
de
alimentación - Haz ancho - GR
INCLOU LIRA PER MUNTATGE A SOSTRE
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació,
làmpades, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. (P - 303)

5

ESR30002

u

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN135B D215
1xLED20S/840.
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Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 304)
6

ESR30003

u

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN130B LED20S/840
PSU PI6 WH (P - 305)

56,16

31,000

1.740,96

7

ESR30004

u

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN130B LED20S/840
PSU PI6 WH (P - 306)

108,39

4,000

433,56

8

EH1L14G1

u

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril.lat amb
16 leds, de 21 W de potencia de la llumenera, amb font
d'alimentacio, muntada superficialment, GRAU DE PROTECCIÓ
MÍNIM IP54 I RENDIMENT >100LM/W, o llumenera similar.

141,58

9,000

1.274,22

50,78

6,000

304,68

41,81

5,000

209,05

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació,
làmpades, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. (P - 239)
9

ESR30005

U

Balizamiento. SIRIO. BS hecho por Normalux. Autonomía 2 h.
Modo de funcionamiento Permanente. Tipo de instalación
Empotrable.
Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/50mAh. IP 65. IK 07.
Versión Estandar. Acabado Gris. Difusor PC Translucido.
Carcasa hecha
de Zamak y PC. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 76 x
62 x 0. Manufacturado con la regulación EN 60598-1
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació,
làmpades, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. (P - 307)

10 EHB17254

u

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1
fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís
polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF,
IP-55, muntada superficialment al sostre.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació,
làmpades, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. (P - 241)
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MECANISMES

NUM. CODI
1

EG61L021

UA
u

DESCRIPCIÓ
Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu
alt, muntada superficialment.

8.663,22

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

7,08

16,000

113,28
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Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 228)
2

EG612021

u

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada.

1,86

13,000

24,18

7,36

5,000

36,80

6,13

5,000

30,65

5,27

11,000

57,97

7,67

20,000

153,40

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 226)
3

EG6281C3

u

Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16
A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 230)

4

EG62B1D2

u

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 231)

5

EG63D15R

u

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 233)

6

EG631157

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt,
encastada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
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necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 232)
7

EHT1B010

u

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la
il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux,
temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat
a pressió.

63,73

1,000

63,73

18,46

5,000

92,30

51,18

11,000

562,98

75,34

5,000

376,70

15,88

3,000

47,64

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 242)
8

EHZ1U015

m

Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar els llums
industrials, amb part proporcional d'accessoris i muntat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 243)

9

EG867111

u

Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 236)

10 EG621LCU

u

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250
V, amb tapa frontal, temporitzaci? de <= 15 min, preu superior,
encastat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 229)

11 EG61CEC6

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat encastat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 227)
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05

TERRA

NUM. CODI
1

EGDZ1102
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UA
u

DESCRIPCIÓ
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment.

1.559,63

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

13,36

1,000

13,36

2,78

2,000

5,56

26,48

1,000

26,48

4,96

135,000

669,60

4,87

17,000

82,79

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 238)
2

EG31E706

m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm2,
col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 208)

3

EGDP1161

u

Ànode de magnesi per a tubs d'1'' de diàmetre nominal, 22x820
mm, muntat i amb totes les connexions fetes.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 237)

4

EG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 209)

5

EG312192

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Pàg.: 72

Data: 05/01/18

PRESSUPOST

medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 200)
TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.14.05

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

15

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

SUBCAPÍTOL

01

GENERADORS DE CALOR, UTA, RADIADOR I ACCESSORIS

NUM. CODI
1

ESRICG00

UA
U

DESCRIPCIÓ
UTA MARCA MODEL Mundoclima BRC-45 / H
ESPECIFICACIONS
CABAL impulsió:
4.500 m3 / h
CABAL RETORN:
4.500 m3 / h
UBICACIÓ:
INTEMPERIE
DADES CONSTRUCTIUS ACABATS
PERFIL ALUMINI:
40 mm
EXTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA LACADA
PANELL:
25 mm
INTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA
BANCADA:
GALVANITZADA DE 2 mm
AÏLLAMENT:
ESCUMA DE POLIURETÀ
Els Components Que constitueixen el fill model els Següents:
- Secció ventilador d'impulsió.
- Secció ventilador retorn.
- Bateria de calefacció.
- Recuperador tèrmic de plaques.
- Filtració.

797,79

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

7.462,53

1,000

7.462,53

DIMENSIONS aproximades:
alt
730 mm
ample
2.000 mm
llarg
3.300 mm
sòcol
50 mm
Alçada total de
780 mm
SECCIÓ VENTILADOR impulsió
El Model Seleccionat per la Secció d'impulsió és el
GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
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INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
950 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
SECCIÓ RETORN VENTILADOR
El Model Seleccionat Per La section de retorn és el
GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
700 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
BATERIA CALEFACCIÓ
El Model Seleccionat per a la bateria de calefacció ÉS EL 538
14T-700-2F.
Els seus fill Característiques:
RECUPARADOR TÈRMIC DE PLAQUES
El Model Seleccionat Per El recuperador entàlpic rotatiu és el
800/700.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
800/700
CABAL impulsió:
9.800 m3 / h
CABAL RETORN:
9.800 m3 / h
Eficiència Energètica:
ERP 2016
Accessoris: Portes d'Accés un interior de l'equip i teulada
intempèrie.
filtratge
Impulsió: Previ impulsió
TIPUS:
F6
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 FINAL IM pulsió
TIPUS:
F8
NOMBRE FILTRES:
1
1
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287x592x98 ESPECIFICACIONS
MATERIAL TUB / ALETES:
Cu / Al
T ª ENTRADA AIRE:
10 º C
MODEL:
538 14T-700-2F
T ª SORTIDA AIRE:
32 ºC
POTÈNCIA:
30.184 kcal / h
T ª AIGUA I / S:
70/60 ºC
CABAL AIRE:
4.500 m3 / h
CABAL AIGUA:
3.018 l / h
VELOCITAT PAS AIRE:
3,36 m / s
Perduda CÀRREGA AIGUA:
1,2 m.c..a
Perduda CÀRREGA AIRE:
68 Pa
Diàmetre CONNEXIONS:
1 ¼ ''

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 308)
2

ESRICG01

u

Caldera mural a gas de 65 kW de condensació BIOS 70 F C/P
SO 80/125 G.N.+ KIT HIDR. INDV.BIOS P.50Y70F+KIT
HIDRÁULICO INDIVIDUAL BOTELLA EQUILIBRIO BIOS P.
50Y70F+KIT DE PLETINAS Y JUNTAS+CIRCULADOR
MODULANTE 50-70F+REG. CLIM. BIOS PLUS SIN
HILOS+AGU 2.550 Interface control+QAC 34 sonda exterior
HT+Sonda ACS+Kit concéntrico salida vertical a cubierta
80/125+filtre desaigua especial calderes condensació

4.574,88

1,000

4.574,88

Caldera mural de gas de condensación para instalaciones de
calefacción por agua caliente, con quemador de premezcla
modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e
intercambiador de acero inox AISI 316 L, para una presión de
trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 7,2 65 kW (GAS
INVERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones
compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para
señalizar temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros
de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y
presión del circuito primario mediante manómetro digital.
La caldera puede alimentar, sola o conjuntamente con otras
calderas conectadas en cascada, circuitos de calefacción (de alta
y/o baja temperatura) y/o un acumulador externo para la
producción de ACS.
Opcionalmente, se puede montar un circulador dentro de la
caldera de tipo convencional o modulante para garantizar,
conjuntamente con los accesorios hidráulicos adecuados, el
caudal mínimo por dentro de la caldera.
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Como accesorios esta caldera incluye de kits hidráulicos de
conexión individual, kits de evacuación concéntricos
y
accesorios de regulación y control de calderas individuales que
gestionen instalaciones de calefacción y/o ACS. Dentro de estos
accesorios de regulación se incluyen interfaces para gestión
remota con una señal 0-10V DC y controles remotos para
programación del funcionamiento de la cascada en versiones
inalámbricas.
Incluye kit hidráulico (para 1 caldera) incluye los colectores de ida
y retorno con las llaves de corte del aparato, la válvula de
seguridad, un vaso de expansión de 10 litros y el colector de gas.
En el extremo de los conectores de la cascada, se incluye
montaje de una botella de equilibrio acorde con los requisitos de
potencia y saltos térmicos requeridos. Como accesorios
opcionales se suministran botellas de equilibrio de hasta 28 m3/h
para conectarlas directamente a los colectores de los kits
hidráulicos.
Marca: BAXI
Modelo: BIOS PLUS 70 F
Potencia útil: 7,2 65 kW
Rendimiento: 109,8 %
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x 505 mm
Peso: 50 kg
Ref. 14Z268102
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 309)
3

EEZ51310

u

Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema
bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual,
acoblat al radiador

25,13

10,000

251,30

81,14

10,000

811,40

1,15

30,000

34,50

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 161)
4

ESRICS20

u

radiador Panel PCCP 600X600 A4 d'acer doble convector per
instal.lació BITUBULAR instal.lat amb suports inclosos
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 324)

5

EG312324

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
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Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 201)
6

EG21H71H

m

Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment.

2,45

15,000

36,75

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 189)
TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.15.01

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

15

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

SUBCAPÍTOL

02

NUM. CODI
1

ESRICS04

UA
u

13.171,36

BOMBEIG

DESCRIPCIÓ
Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus
25/40. Instal.lada, AÏLLADA i programada

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

452,01

1,000

452,01

531,24

1,000

531,24

321,41

1,000

321,41

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 314)
2

ESRICS05

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus
25/60. Instal.lada, AÏLLADA i programada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 315)

3

ESRICS06

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model UPN 20-07
especial ACS. Instal.lada, AÏLLADA i programada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 316)
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ESRICS30

Pàg.: 77

Data: 05/01/18

PRESSUPOST
u

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus
25/80. Instal.lada, AÏLLADA i programada

602,35

1,000

602,35

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 330)
TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.15.02

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

15

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

SUBCAPÍTOL

03

TUBS I AÏLLAMENTS

NUM. CODI
1

UUPO1503E06

UA
m

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua
Calenta de calefacció, marca Uponor, gamma MLC o similar, de
40 mm de diàmetre exterior i 4,0 mm de Espessor, Formada per
tub MULTICAPA amb les Capes interna i externa fabricades amb
polietilè resistent a la temperatura (PERT) ia la capa intermèdia
alumini soldat un solapament per ultrasons amb l'ONU Gruix
Mínim de 0,35 mm segons el que estableix la norma UNE-eN
ISO 21003. el tub Disposa d'un adhesiu Entre Cada capa per
evitar la desfoliación.

1.907,01

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

15,91

40,000

636,40

8,10

8,000

64,80

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici,
amb unions Mitjançant accessoris amb Cos de polifenilsulfona
(PPSU) o metàl·lic SEGONS Dimensions, amb P.P. de material
d'auxiliar per a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials El. Totalment Muntada, amb connexions establertes i
provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant les corresponents
Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura la
longitud realment executada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

(P - 388)
2

UUPO1501E05

m

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua
Calenta de calefacció, marca Uponor, Uni gamma de canonades
PLUS o simiilar, de 32 mm de diàmetre exterior i 3,0 mm de
Espessor, Formada per Tub interior d'alumini extruït, sense
soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior (PERT-Al-PERT).
Totes Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu Una
especial amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la
norma de Sistema UNE EN-ISO 21003.
El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici
SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar per
a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El.
Totalment Muntada, amb connexions establertes i provada per
l'empresa instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de
servei (incloses En Aquest preu). La Mesura executada Longitud
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Realment.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 387)
3

UUPO1501E04

m

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua
Calenta de calefacció, marca Uponor, gamma Uni Pipe PLUSo
similar, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,5 mm de Espessor,
Formada per Tub interior d'alumini extruït, el pecat soldadura i
Una capa de PERT interior i exterior (PERT-Al-PERT). Totes
Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu Una especial
amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de
Sistema UNE EN-ISO 21003.

5,79

66,000

382,14

4,13

38,000

156,94

2,97

26,000

77,22

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici
SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar per
a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El.
Totalment Muntada, amb connexions establertes i provada per
l'empresa instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de
servei (incloses En Aquest preu). La Mesura executada Longitud
Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 386)
4

UUPO1501E03

m

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua
Calenta de calefacció, marca Uponor, Uni gamma de canonades
PLUS o similar, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,25 mm de
Espessor, Formada per Tub interior d'alumini extruït, sense
soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior (PERT-Al-PERT).
Totes Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu Una
especial amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la
norma de Sistema UNE EN-ISO 21003.
El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici
SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar per
a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El.
Totalment Muntada, amb connexions establertes i provada per
l'empresa instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de
servei (incloses En Aquest preu). La Mesura Longitud Realment
executada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 385)

5

UUPO1059576

m

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua
Calenta de calefacció, marca Uponor, Uni gamma de canonades
PLUS o similar, de 16 mm de diàmetre exterior i 2,0 mm de
Espessor, Formada per Tub interior d'alumini extruït, sense
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soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior (PERT-Al-PERT).
Totes Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu Una
especial amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la
norma de Sistema UNE EN-ISO 21003.
El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici
SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar per
a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El.
Totalment Muntada, amb connexions establertes i provada per
l'empresa instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de
servei (incloses En Aquest preu). La Mesura executada Longitud
Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 384)
6

UUPO1505E05

u

Suministro e instalación de colectores de ida y retorno, de latón
niquelado, marca Uponor modelo S, sin reguladores, conexiones
ø1´´, con cuatro derivaciones ø½´´, con soportes de sujeción
incluso válvulas de corte ø1´´M x ¾´´H, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la unidad
instalada.

117,91

1,000

117,91

11,19

4,000

44,76

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 389)
7

ESRICS02

U

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de 30mm de
espesor y 89mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica
de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada
resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos,
amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene
partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras,
amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y
durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 105°C.
Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034
+10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN
12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN
12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101°
kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase
B- s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02%
+/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005
DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos:
Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A).
Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas:
>95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite:
Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC CFC, según norma.. Incluso accesorio, pequeño material, mano
de obra de instalación.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
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medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 313)
8

EG22TP1K

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de di?metre nominal, a?llant i no
propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J,
resist?ncia a compressi? de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.

3,43

6,000

20,58

10,29

8,000

82,32

7,07

6,000

42,42

7,56

38,000

287,28

7,81

66,000

515,46

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 195)
9

EFR11412

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 182)

10 EFQ14462

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre
1/2´´, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 169)

11 EFQ14562

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre
3/4´´, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 170)

12 EFQ14662

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre
1´´, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
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si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 171)
13 EFQ14672

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre
1´´1/4, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà.

7,86

8,000

62,88

8,21

40,000

328,40

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 172)
14 EFQ14682

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre
1´´1/2, de 30 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 173)
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04

VALVULERIA

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

2.819,51

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EEU545A5

u

Termòmetre bimetàl·lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de <=
120°C, col·locat amb abraçadora (P - 160)

8,77

6,000

52,62

2

EK259230

u

Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca
de connexió de 1/2´´ G, instal·lat.

15,20

7,000

106,40

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 266)
3

ESRICS13

u

Suministro e instalación de válvula de 3 vías sin actuador PN10.
Conexiones roscadas a 1 1/4´´. Rotación angular de 90º.
Temperatura de fluido 2 a 120ºC. Máxima presión permitida 1000
Kpa. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas. (P - 317)

51,28

1,000

51,28

4

ESRICS14

u

Suministro e instalación de actuador motorizado de motor
sincrono, con accionamiento manual/automático con carcasa de
aluminio y cubierta de plástico. Tipo de señal 3 puntos y tensión
de alimentación230Vac. Tiempo de carrera 135s. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas. (P - 318)

88,46

1,000

88,46
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5

ESRICS15

u

VALVULA OVENTROP EQUILIBRADO HYDROCONTROL R 32
ROSCA 11/4 OV (P - 319)

56,51

2,000

113,02

6

ESRICS16

u

VALVULA OVENTROP EQUILIBRADO HYDROCONTROL R 40
ROSCA 11/2 OV (P - 320)

63,03

2,000

126,06

7

ESRICS17

u

Suministro e instalación de válvula de retención tipo York
fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas
hembra de 1´´. Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable.
Temperatura máxima 90ºC. Incluso accesorio, pequeño material,
mano de obra de instalación y pruebas. (P - 321)

11,44

4,000

45,76

8

ESRICS18

u

Suministro e instalación de válvula de retención tipo York
fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Con roscas
hembra de 1 1/4´´. Con cierre en NBR y muelle de acero
inoxidable. Temperatura máxima90ºC.
Incluso accesorio,
pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. (P 322)

13,41

1,000

13,41

9

ESRICS19

u

Suministro e instalación de filtro de malla en Y para circuitos de
agua de 1 1/4´´ con doble malla de 0,25mm. Presión máxima de
trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC. Incluso accesorio,
pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. (P 323)

18,61

1,000

18,61

10 EN916427

u

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment (P - 283)

116,17

1,000

116,17

11 EN911147

u

Vàlvula de de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa
tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16
bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada
superficialment (P - 282)

70,07

2,000

140,14

12 EN314427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P
- 275)

9,41

12,000

112,92

13 EN315427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

11,33

4,000

45,32

15,69

15,000

235,35

15,79

7,000

110,53

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 276)
14 EN316427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 277)

15 EN317727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

EUR

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

Pàg.: 83

Data: 05/01/18

PRESSUPOST

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 278)
16 EN318427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

27,85

6,000

167,10

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 279)
17 ENFBU007

u

Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de
preu alt i muntada roscada (P - 287)

18,04

2,000

36,08

18 ENFC1217

u

Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió
mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada superficialment (P 288)

18,91

1,000

18,91

19 EEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat (P - 159)

10,40

2,000

20,80

20 ESRICS21

u

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de
3/4´´. muntat i provat (P - 325)

40,99

2,000

81,98

21 ESRICS22

u

Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió
d'1´´ (P - 326)

129,73

1,000

129,73

22 ESRICS23

u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15
mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la
vàlvula (P - 327)

369,54

1,000

369,54

23 ESRICS24

u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15
mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la
vàlvula (P - 328)

308,28

1,000

308,28

24 ESRICS25

pa

maniguets antivibratoris DN40 (P - 329)

23,99

2,000

47,98

TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.15.04

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

16

INSTAL.LACIÓ DE TELECOS, AUDIOVISUALS I TELEFONIA

SUBCAPÍTOL

01

AUDIOVISUALS

NUM. CODI
1

EP412023

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col.locat en
tub

2.556,45

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

0,92

90,000

82,80

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
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medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 290)
TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.16.01

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

16

INSTAL.LACIÓ DE TELECOS, AUDIOVISUALS I TELEFONIA

SUBCAPÍTOL

02

VEU I DADES

NUM. CODI
1

EPD2A1D1

UA
u

DESCRIPCIÓ
Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster
reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de
fusta hidrofugada, de 440x650x250 mm, muntat superficialment

82,80

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

125,28

1,000

125,28

171,06

1,000

171,06

166,10

1,000

166,10

6,92

9,000

62,28

12,79

9,000

115,11

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 296)
2

EP74C211

u

Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu,
dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats
d'alçària, de 670x600x400 mm (alçària x amplària x fondària),
porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 294)

3

EP7Z114B

u

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 FTP integrats, per a
muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat
mecànicament
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 295)

4

EP731J72

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45
simple, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 292)

5

EP7382D3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls
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estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 293)
6

EP434650

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 FTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub
o canal

0,89

90,000

80,10

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 291)
TOTAL

SUBCAPÍTOL

01.16.02

OBRA

01

PRESSUPOST 0743-2017

CAPÍTOL

17

INST.DE PROTECCIÓ C.I., ANTIRROBATORI I PARALLAMPS

NUM. CODI
1

EM31261J

UA
u

DESCRIPCIÓ
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

719,93

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

33,13

6,000

198,78

49,67

2,000

99,34

19,28

8,000

154,24

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 268)
2

EM31341J

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 269)

3

KB92U002

u

Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb
caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb
pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, amb suport,
fixada mecànicament.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
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elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en
servei, acabat i funcionament.
(P - 381)
4

EMD1U161

u

Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal
16 m, amb 11 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a
alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció
IP30 / IK02, col·locat superficialment

33,49

10,000

334,90

469,00

1,000

469,00

82,27

1,000

82,27

0,65

90,000

58,50

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 270)
5

EMD3U030

u

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de
seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4
particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior,
llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant
port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP,
soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria
de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2
línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-1, instal·lada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 271)

6

EMD4U501

u

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació
en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida
acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i
autoalimentació amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb
tamper de carcassa i de paret, grau de protecció IP 55,
col·locada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 272)

7

EMD62403

m

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col·locat en tub
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 273)
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u

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

6,77

4,000

27,08

2.180,39

1,000

2.180,39

36,50

5,000

182,50

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 274)
9

ESRPLL01

u

Construcció de un Sistema de protecció contra les integrals
DESCÀRREGUES elèctriques atmosfèriques, per Compost:
Protecció externa enfront el llamp:
? Construcció de un Sistema de Protecció Contra el Rayo. Codi
Tècnic de l'Edificació CTE SUA-8
? Certificació del Sistema per part de QUIBAC, SA Entitat
d'Inspecció, Empresa acreditada per ENAC (Entitat Nacional
d'Acreditació), nombre 41 / EI069.
Inclou:
Construcció d & una instalacion de parallamps equipada amb
terminals del Sistema de Nacions Unides INGESCO PDC
(Parallamps Normalitzat)
Necessaris Materials:
- Ref. 101.009: 1 de terminals del Sistema INGESCO PDC
(Parallamps Normalitzat) Model 6.4 (UNE 50.164)
- Ref. 111012: 1 Peça Adaptació 1 1/2 ´´Ø20mm conductor rodó
- Ref. 114.041: 1 Pal 6 m Ø1'1 / 2 ´´amb unió interior AC.GALV
- Ref. 118.081: 8 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm2 (UNE
50.164)
- Ref. 117.072: 14 Cable trenat de coure 50 mm (UNE 50.164)
- Ref. 112.024: 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1 / 2 ´´
- Ref. 119.091: 1 Tub de Protecció ferro galvanitzat (3m) + PVC
- Ref. 255.007: 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO per
Format: Elèctrodes (Màxim 9), arqueta de registre amb pont de
comprovació i maniguets per Connexió de les piques.
? COL·LOCACIÓ D'UN comptador de llamps CDR-11
Necessaris Materials:
- Ref. 430.019: 1 Comptador de llamps CDR-11
-Certificat d'Inspecció de 1 s instal·lació (és) de parallamps 1
Través de l'Entitat d'Inspecció núm. 41 / EI069, acreditada per
ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) en base Als Requeriments
establerts SEGONS l'exigència bàsica SUA: 8 del Codi Tècnic de
l'Edificació ´´Seguretat Davant del risc Causat per l'Acció del
llamp´´ SUA.B i annex
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 335)

10 ESRPLL03
TOTAL

CAPÍTOL

h

h (P - 336)
01.17

3.787,00
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CAPÍTOL
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INTAL·LACIÓ DE GAS

NUM. CODI
1

4K111D20

Pàg.: 88

Data: 05/01/18

PRESSUPOST

UA
m

DESCRIPCIÓ
Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb
tub de coure semidur de DN 54 mm, de gruix 1,2 mm, soldat per
capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà, col.locat superficialment,
pintat de tub de coure amb 1 capa de imprimació i 2 capes
d'acabat

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

17,38

2,000

34,76

254,35

1,000

254,35

93,66

1,000

93,66

15,20

4,000

60,80

27,85

4,000

111,40

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 12)
2

EK246316

u

Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb
connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a
màxim, de manxa i muntat entre tubs
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 265)

3

ESRIG002

u

armari de poliester per a comptador gs BT de 25m3/h
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 334)

4

EK259230

u

Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca
de connexió de 1/2´´ G, instal·lat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 266)

5

EN318427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 279)
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6

EK627000

Pàg.: 89

Data: 05/01/18

PRESSUPOST
u

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre
nominal, amb transició de tub de polietilè de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i sèrie SDR 11 segons UNE 53-333 a tub de
coure de 42 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix, amb
enllaç, beina de protecció de l'enllaç d'acer reblert de resina de
poliuretà i beina de 2 m de llargària de tub d'acer inoxidable de
63,5 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb tap superior
de material elastoméric

63,06

1,000

63,06

7,34

5,000

36,70

167,72

1,000

167,72

126,12

1,000

126,12

102,57

1,000

102,57

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 267)
7

EF52A3B2

m

Tub de coure R250 (semidur) de 28 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 superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 162)

8

0Z10008

u

Centralita electrónica para la detección de gas natural, con un
sensor incorporado, instalada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 1)

9

ENG6A154B

U

Electroválvula de rearmamiento manual para corte de gas
natural, del tipo NC (normalmente cerrada), alimentación a 230 V
a.c., con conexiones roscades de 1 1/2'' y presión máxima de
500 mbar, montada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 289)

10 EK235216

u

Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de pressió
màxima de servei, pla i muntat entre tubs
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
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(P - 264)
11 EY031000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre
alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.

4,96

1,000

4,96

5,04

5,000

25,20

410,70

1,000

410,70

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 339)
12 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
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 338)

13 ESRIG001
TOTAL

pa

CAPÍTOL

costos escomesa drets (P - 333)
01.18

OBRA
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ALTRES INSTAL·LACIONS

NUM. CODI
1

FQ31D210

UA
u

DESCRIPCIÓ
Recol·locació de font preexistent acopiada, ancorada amb dau
de formigó.

1.492,00

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

142,86

2,000

285,72

57,49

27,000

1.552,23

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional
d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa
d'aigua potable i a la xarxa de sanejament, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en
servei, acabat i funcionament.
(P - 364)
2

EQ11U010

m

Banc de vestidors antivandàlic, d'estructura metàl·lica amb
tractament antioxidant i pintures epoxi, de 45cm d'amplada, i
seient de panell fenòlic compacte, amb cantells arrodonits,
acabat color a dues cares color a escollir, amb sabater inferior
inclòs.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
subministrament, muntatge, suports, fixacions mecàniques,
sabater inferior, mermes, talls, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en
servei, acabat i funcionament.
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(P - 297)
3

EQ5AU010

m

Balda de vestidors antivandàlica amb panell fenòlic, d'estructura
metàl·lica amb tractament antioxidant i pintures epoxi, de 30cm
d'amplada màxima i perxa superior, amb cantells arrodonits,
acabat color a dues cares color a escollir.

61,93

27,000

1.672,11

280,62

4,000

1.122,48

15,17

6,000

91,02

1.925,84

1,000

1.925,84

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
subministrament, muntatge, suports, fixacions mecàniques, perxa
superior, mermes, talls, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en
servei, acabat i funcionament. (P - 299)
4

ZPAEESPT

PA

Subministrament i muntatge d'espatllera de fusta de faig, fixada
mecànicament al parament, de 200cm d'amplada i 290cm
d'alçada, segons documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
suports, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en
servei, acabat i funcionament. (P - 390)

5

EB927FF1

u

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb
pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge,
suports, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament. (P - 124)

6

GBA31511

u

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o color i microesferes
de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual. Per a
marcatge de paviment de formigó de pati escola.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou material, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(P - 367)

TOTAL

CAPÍTOL
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IMPREVISTOS I ALTRES

NUM. CODI
1

ZPAEQUAL

UA
PA

DESCRIPCIÓ
Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del
Programa de Control de Qualitat, que ha d'incloure totes les

6.649,40

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.480,02

1,000

2.480,02
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preses de mostres, curat, assajos i conservació de testimonis de
tots aquells materials que tenint funció resistent i de tancament
estan inclosos al progrma de control de qualitat. S'inclou
l'aportació de tots aquells documentas necessaris per a
l'homolgació dels materilas que intervenenamb la construcció.
Inclou tots els medis i mitjans humans i mecànics necesaris per a
la bona presa de mostres, els correcte transport a laboratori i
custodia de resultats. (P - 393)
2

ZPAEESS

TOTAL

CAPÍTOL

PA

Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi
i al Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aplicació i execució a
l'obra, per a les seves necessitats i seguint les directrius de l'ESS
i normativa vigent.
(P - 391)
01.20

9.920,08

1,000

9.920,08

12.400,10

EUR
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5.3 RESUM DEL PRESSUPOST

Pressupost
El Pressupost d’Execució Material s’estima en 508.361,95 € (cinc-cents vuit mil trescents seixanta-un Euros amb noranta-cinc cèntims), i el desglossament per capítols és
el que segueix:
CAPÍTOL
1 Treballs previs i enderrocs
2 Moviment de terres
3 Fonaments i murs
4 Estructura
5 Coberta
6 Tancaments, divisòries i aïllaments
7 Revestiments i pintures
8 Paviments
9 Fusteria i vidrieria
10 Baranes i serralleria
11 Evacuació d'aigües negres i pluvials
12 Fumisteria i ventilació
13 Instal·alcions de lamipisteria i formació ACS
14 Intal·lacions d'electricitat i enllumenat
15 Instal·lacions de climatització
16 Intal·lacions de telefonia i telecomunicacions
17 Inst.de protecció C.I., antirrobatori i parallamps
18 Instal·lació de gas
19 Altres instal·lacions
20 Imprevisotos i altres
Subotal PEM
DG + BI
Sutotal PC
IVA
TOTAL

P.E.M.

%

12.904,52 €
6.386,25 €
57.054,81 €
133.831,98 €
31.724,41 €
41.172,57 €
51.878,05 €
55.550,36 €
17.495,71 €
4.004,72 €
11.473,77 €
4.100,03 €
16.766,02 €
18.433,19 €
20.454,33 €
802,73 €
3.787,00 €
1.492,00 €
6.649,40 €
12.400,10 €
508.361,95 €
96.588,77 €
604.950,72 €
127.039,65 €
731.990,37 €

2,54%
1,26%
11,22%
26,33%
6,24%
8,10%
10,20%
10,93%
3,44%
0,79%
2,26%
0,81%
3,30%
3,63%
4,02%
0,16%
0,74%
0,29%
1,31%
2,44%
100,00%
19,00%

m²
588,24

Repercussió
€/m²
864,21 €
1.028,41 €

21,00%
1.244,37 €

Premià de Dalt, a gener de 2018
Alcalde President:

L’autor del Projecte:

Josep Triadó I Bergés

Lluís García Jiménez, arquitecte
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 1

0Z10008

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Centralita electrónica para la detección de gas natural, con un sensor incorporado, instalada

Pàg.:

1

PREU
167,72 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 2

0Z20801

U

Ventilador helicocentrífugo con temporizador TD-350/125 T de S&P, de bajo perfil, fabricados en
plástico, con caja de bornes externa, cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los
conductos, motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades.

116,45 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 3

0Z20802

U

Reixa intumescent EI120. muntada a paret

53,62 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 4

0Z20803

U

Comporta tallafocs circular DN125 EI60 homologada i amb CE. Muntada i testada

67,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P- 5

145AA6HB

m2

Sostre nervat unidireccional de 20+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantia de
0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia
0,09 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.

43,00 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(QUARANTA-TRES EUROS)
P- 6

17951111

m2

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS.
Totalment acabada. Inclou fixacions mecàniques, perfil metal·lic superior, solapaments, mermes,
talls .
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

11,79 €
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P- 7

17AA0000

m2

Impermeabilització de mur soterrani formada per dues capes de pintura impermeable a base
d'emulsions bituminoses, làmina de polietilè delta amb nòduls ''tipus botonera'' amb perfil superior
metàl·lic col·locat amb fixacions, segons documentació gràfica i escrita del projecte.

Pàg.:

2

PREU
39,66 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou làmina de polietilè, pintura, perfil superior
metàl·lic, fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 8

1A1E23A0

m2

Tancament exterior practicable o fix, per a un buit d'obra segons la documentació gràfica del
projecte, amb finestra de fulles batents, oscil·lants, oscil·lo - batent o fixa, amb perfileria d'alumini
lacat color a escollir, amb perfils de preu alt, amb una transmitància, aïllament acústic,
permeabilitat a l'aires, estanqueïtat a l'aigua i resistència al vent segons documentació gràfica del
projecte, segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i
cambra d'aire 3+3/8/3+3 mm, dotat de mecanisme d'accionament remot motoritzat, amb
comandament de radiofreqüència.

190,64 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de tancament. Inclou subminsitre, col·locació, part
proporcional accessoris i fixacions si escau, reixetes autoregulables acústiques si escau,
mecanisme d'accionament remot, comandament, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(CENT NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 9

1A1E25A1

m2

Tancament exterior practicable o fix, per a un buit d'obra segons la documentació gràfica del
projecte, amb finestra de fulles batents, oscil·lants, oscil·lo - batent o fixa, amb perfileria d'alumini
lacat color a escollir, amb perfils de preu alt, amb una transmitància, aïllament acústic,
permeabilitat a l'aires, estanqueïtat a l'aigua i resistència al vent segons documentació gràfica del
projecte, segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i
cambra d'aire 3+3/8/3+3 mm, dotat de mecanisme d'accionament remot motoritzat, amb
comandament de radiofreqüència, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament
automàtic i guies.

253,19 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de tancament. Inclou subminsitre, col·locació, part
proporcional accessoris i fixacions si escau, mecanisme d'accionament remot, comandament,
persinana i guies, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
P- 10

1A21U953

m2

Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana DM de 8 mm de gruix, xapades amb melamina, estructura interior de fusta, amb topall,
maneta encastada o superficial, pany i clau mestrejadaamb bastiment per a paredó, fulla batent,
tapajunts de fusta i galze.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall i maneta encastada d'acer
inoxidable segons documentació gràfica i escrita del projecte, maneta superficial, pany, pom i
altres accessoris d'alumini anoditzat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

127,73 €
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P- 11

1A21U954

m2

Revestiment interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat
mitjana DM de 8 mm de gruix de tipus ignífug, xapades amb melamina, estructura interior de fusta,
amb topall, maneta encastada o superficial, pany i clau mestrejada amb bastiment ocult, de dues
fulles batents, tapajunts de fusta i galze, amb premarc de fusta ocult.

Pàg.:

3

PREU
47,38 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall i maneta encastada d'acer
inoxidable segons documentació gràfica i escrita del projecte, premarc de fusta, maneta
superficial, pany, pom i altres accessoris d'alumini anoditzat, clau mestrejada, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 12

4K111D20

m

Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub de coure semidur de DN 54
mm, de gruix 1,2 mm, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà, col.locat superficialment,
pintat de tub de coure amb 1 capa de imprimació i 2 capes d'acabat

17,38 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 13

AMT10040

u

Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables individualment i
paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA dim.500x250, construïda en alumini i
acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado
lacat negre SP, fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

33,57 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
P- 14

E2213422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió.

2,20 €

Volum teòric d'excavació. Totalment acabat. Inclou càrrega, transport i deposició de residus,
pagament de taxes si escau i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte execució, amb
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, tot allò necessari per a la seva correcte
execució, transport i deposició.
(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
P- 15

E222142B

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.
Volum teòric d'excavació. Totalment acabat. Inclou càrrega, transport i deposició de residus,
pagament de taxes si escau i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte execució, amb
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, tot allò necessari per a la seva correcte
execució, transport i deposició.
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

3,68 €
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P- 16

E2241200

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària.

Pàg.:

4

PREU
2,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
P- 17

E225277F

m3

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM.

9,76 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum tèoric de terraplenat. Inclou part proporcional d'esponjament,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al
correcte terraplenat i piconatge.
(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 18

E225R00F

m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM.

0,77 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
P- 19

E2A15000

m3

Subministrament de terra adequada d'aportació.

3,85 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'aportació. Inclou par proporcional d'esponjament, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 20

E2R4506A

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

5,57 €

P- 21

E2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

3,27 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de demolició. Inclou temps d'espera si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta càrrega.
(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
P- 22

E31521J4

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta posada en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

61,03 €
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P- 23

E31522J4

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

Pàg.:

5

PREU
65,88 €

Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta posada en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 24

E31B4000

kg

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2.

0,80 €

Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres.
Inclou la col·locació de separadors pel recobriment de rodons.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
P- 25

E31DC100

m2

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments.

13,44 €

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte
encofrat, acabat i desencofrat.
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 26

E3C515H3

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot.

58,05 €

Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta posada en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
P- 27

E3CB4000

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2.
Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres.
Inclou la col·locació de separadors pel recobriment de rodons.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

0,83 €
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P- 28

E3CDD100

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments.

Data: 05/01/18

Pàg.:

6

PREU
18,30 €

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte
encofrat, acabat i desencofrat.
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
P- 29

E3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió.

7,25 €

Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta posada en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
P- 30

E441X003

kg

Acer Inox S355JR 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 , col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols, segons documentació gràfica i escrita del projecte.

1,23 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
P- 31

E442X002

kg

Acer Inox. S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i , col·locat a l'obra amb cargols i soldat, segons documentació gràfica i escrita del projecte.

1,26 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
P- 32

E4435111

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de talls, mermemes,
pletines, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

0,92 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 33

E45118H4

m3

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

Pàg.:

7

PREU
70,09 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(SETANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
P- 34

E453A8H4

m3

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

67,14 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
P- 35

E45C18G3

m3

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb mitjans manuals i/o mecànics.

61,58 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 36

E45CA8S4

m3

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba.

62,48 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 37

E4B14000

kg

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, segons documentació gràfica i escrita del projecte.

0,81 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
P- 38

E4B36000

kg

Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, segons documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

0,90 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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P- 39

E4BA4000

UA
kg

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica i escrita del projecte.

Pàg.:

8

PREU
0,92 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 40

E4BC4000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2, segons documentació gràfica i escrita del projecte.

0,94 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 41

E4BCDAJJ

m2

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

7,64 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermemes,
solapaments, patilles, elements separadors pel recobriment de les barres, taladres i resides
epoxídiques si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 42

E4BCM8JJ

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.

6,33 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermemes,
solapaments, patilles, elements separadors pel recobriment de les barres, taladres i resides
epoxídiques si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
P- 43

E4D1U010

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, de 8 m d'alçària, com a màxim.

24,48 €

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte
encofrat, acabat i desencofrat.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 44

E4D3X005

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bigues de directriu recta, per a
deixar el formigó vist, a 6 m d'alçària, com a màxim.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte
encofrat, acabat i desencofrat.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

46,04 €
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P- 45

E4DC1D02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist.

Pàg.:

9

PREU
30,98 €

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte
encofrat, acabat i desencofrat.
(TRENTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 46

E4DCBD02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist.

45,65 €

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats, transport de runa, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcte
encofrat, acabat i desencofrat.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 47

E4DCJD00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi.

13,81 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
P- 48

E4EZ3000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment, segons documentació gràfica i escrita del projecte.

0,75 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 49

E4F2B51H

m3

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-25, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II,
de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 9 N/mm2.

168,14 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
P- 50

E4Z22A11

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de
100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de
diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric en planta o alçat. Inclou part proporcional
d'ancoratges d'acer inoxidable per a murs en testa, model MunAn S140 o equivalentde retalls,
mermemes, retalls, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,98 €
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P- 51

E4Z23R11

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 250 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre,
col·locada amb el mateix morter de la paret.

Pàg.:

10

PREU
2,41 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric en planta o alçat. Inclou part proporcional
d'ancoratges d'acer inoxidable per a murs en testa, model MunAn S140 o equivalentde retalls,
mermemes, retalls, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel
recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
P- 52

E5113391

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de
gruix, col·locat sense adherir.

5,45 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 53

E5330A01

m2

Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona
gran col·locada amb fixacions mecàniques.

7,57 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional de fixacions si escau,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
P- 54

E5Z15N4B

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de
gruix mitjà, amb acabat remolinat.

9,61 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície d'amidament teòrica en alçat o planta . Inclou subminsitre,
col·locació, mermes, part proporcional de medis auxiliars,tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
P- 55

E5Z1EUK0

m2

Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid
(SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P- 56

E5Z26D31

m2

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre,
col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

16,91 €

6,79 €
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P- 57

E5Z2F2KA

m2

Solera d'encadellat ceràmic de 600x250x35 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
envanets de sostremort.

Pàg.:

11

PREU
10,56 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 58

E5ZD2G0U

m

Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic.

4,79 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou
subministrament, col·locació, tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 59

E5ZD55C4

m

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i de 40 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques.

12,89 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou
subministrament, col·locació, tall de peces, mermes, solapaments, fixacions mecàniques, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 60

E5ZEU200

m

Base per a ràfec o vora lliure de teulada amb supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra.

13,65 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou
subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 61

E5ZH4DQ4

u

Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions
mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

30,60 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 62

E5ZJ1D6P

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant.

Pàg.:

12

PREU
14,58 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, fixacions mecàniques o
especials, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 63

E5ZZ6840

m3

Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de 200 kg/m3.

79,24 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
P- 64

E612BR1K

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II.

21,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P- 65

E614DN1K

m2

Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, supermaó de 500x200x60 mm, LD, categoria II, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10.

7,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
P- 66

E614MP1K

m2

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10.

9,27 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
P- 67

E616613S

m2

Paredó per a tancament de gruix 4 cm, de pitxolí massís 290x100x40 mm, col·locat amb morter
mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRENTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

30,20 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 68

E66AA300

m2

Tancament fixe o porta practible batent a base de tauler plaques compactes (HPL) a base de
resines termo-enduribles, reforçades amb fibres basades en fusta i fabricades a altra pressió i
temperatura, de la casa TRESPA o equivalent, acabat a color a les dues cares, amb ferramenta
d'acer inoxidable, per a una altura total de 205cm.

Pàg.:

13

PREU
183,46 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, ferramenta d'acer inoxidable, frontisses, tiradors, tanca amb
indicació exterior de portes, peus regulables, perfil superior de suport amb elements de fixació, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 69

E6Z13E3V

m

Caixes per a persiana enrotllable, en paret de màxim 35cm, de poliestirè expandit de 40kg/m³,
reforçat per dues plaques perforades d'acer galvanitzat, amb acabats laterals pre-revestiment,
amb perfilaria d'alumini incorporat i registre de persiana inferior, dotada de perfil ocult per al pas de
ceràmica tipus ´´pitxolí´´, model CAJAISLANT de BECK-HEUN, per a un accionament a través de
motor, col·locada segons especificacions del fabricant.

51,83 €

Tot inclòs i totalment acabat. Mesura teòrca d'amidament. Inclou subminsitre, col·locació, tapa
inferior en PVC, fixacions mecàniques metàl·liques si escau, cintes d'acer galvanitzat per a llindes
de major llargada, tall, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 70

E711EF66

m2

Membrana per a impermeabilització de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat
LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent,
prèvia imprimació.

21,55 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 71

E711EGG6

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues
làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DIVUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

18,18 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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P- 72

E7B11170

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat
sense adherir.

Pàg.:

14

PREU
1,52 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta de làmina. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, retall, solapaments, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 73

E7C124A0

m2

Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3,
projectat.

16,52 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou subminsitre, col·locació, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 74

E7C126A0

m2

Aïllament amorf, de 6 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3,
projectat.

20,44 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou desplaçament de maquinària, subminsitre,
col·locació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 75

E7C2G474

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 1,429 i 1,29 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col·locada amb fixacions mecàniques.

6,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P- 76

E7C2G671

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 2,143 i 1,935 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes part proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

7,30 €
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P- 77

E7C945C4

m2

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix amb
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques.

Pàg.:

15

PREU
3,98 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, fixacinos mecàniques, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 78

E7CN1831

m2

Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un
nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i làmina d'alumini en una cara,
col·locat sense adherir.

8,40 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, talls,
mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
P- 79

E7D21722

m2

Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements superficials, per a una estabilitat al foc EF-90.

13,20 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou subminsitre, col·locació, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
P- 80

E7Z15MD0

m

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.

5,45 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric Inclou subminsitre, col·locació, mermes, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 81

E81125B2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter hidròfug, remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació de cantoneres, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

13,89 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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P- 82

E81135B2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat.

Pàg.:

16

PREU
14,06 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació de cantoneres, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
P- 83

E81136B2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat.

14,97 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació de mestres,
cantoneres, part proporcional de malla de fibra de vidre revestida de PVC, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
P- 84

E8122212

m2

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.

9,33 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació de cantoneres,
reglada de sòcol, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
P- 85

E8241345

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888).

14,62 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes,
cantoneres d'alumini, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 86

E831G100

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat amb acabat rugós, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable,
rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes,
cantoneres d'alumini, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

45,79 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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P- 87

E841BD11

m2

Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb cantell rebaixat (E)
segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de gruix, sistema desmuntable amb
estructura acer galvanitzat vista format per perfils principals en forma de T de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil
secundaris col·locats formant retícula.

Pàg.:

17

PREU
12,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou
subministrament, muntatge, retalls, mermes, part proporcional de cortiners, trobament amb vores,
estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
P- 88

E8443220

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.

20,05 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou
subministrament, muntatge, retalls, mermes, part proporcional de cortiners, trobament amb vores,
estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
P- 89

E8447220

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.

21,72 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou
subministrament, muntatge, retalls, mermes, part proporcional de cortiners, trobament amb vores,
estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 90

E84ZG2G0

u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc
d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca
de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.

22,30 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tall, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
P- 91

E84ZGSAS

u

Subministre i col·locació de persiana de lamel·les fixes de formigó prefabricat, color gris, de
dimensions 40×40cm, de la casa SAS o equivalent, dotada de malla mosquietar metàl·lica interior.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, malla mosquitera, tall, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

17,23 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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P- 92

E86A54A5

m2

Folrat de tancament practicable amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,6 mm de
gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre porta de fusta.

Pàg.:

18

PREU
16,19 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subminsitre, fixacions a
tancament, soldadures, plecs, corbatures si escau, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
P- 93

E894BBJ0

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat.

15,81 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
P- 94

E898D240

m2

Pintat de parament exterior i interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat.

3,43 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministre, aplicació,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 95

E898D620

m2

Pintat de parament vertical interior o exterior de ciment, amb pintura al ciment amb acabat llis, amb
dues capes d'acabat.

2,01 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
P- 96

E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.

3,06 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
P- 97

E8B2U001

m2

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subministre, aplicació,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

13,90 €
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P- 98

E8EG8CNA

m2

Arrimador o porta interior amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit melamínic, d'una cara vista, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre parament vertical interior.

Pàg.:

19

PREU
28,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subminsitre, fixacions a parament,
reixes de ventilació o equivalents si escau, ferramenta i clau per a portes, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P- 99

E8J36A8K

m

Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
sortida de motlle, amb trencaaigües als dos cantells, col·locada amb morter mixt 1:2:10.

45,60 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou subministre, col·locació, talls,
mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P- 100

E8MAU050

m2

Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda, escopidors i portes d'armaris d'instal·lacions o
altres peces) amb planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, col.locada amb fixacions
mecàniques, amb geometria lineal o corba, acabat recte o corbat, col.locada amb fixacions
mecàniques.

79,99 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subminsitre, fixacions a parament,
reixes de ventilació o equivalents, soldadures, plecs, corbatures si escau, trencaaigües als
escopidors, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 101

E8N9SD11

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix, 15 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec, per a cantonera interior, col·locat amb fixacions
mecàniques.

9,05 €

Totalment acabat. Inclou fixacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
P- 102

E93617B6

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, encofrat si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(DOTZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

12,08 €
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P- 103

E93AV116

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 80 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig.

Pàg.:

20

PREU
7,18 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, encofrat si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
P- 104

E9DD1C33

m2

Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

23,72 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tall de peces, mermes,
rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 105

E9E1321G

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 truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.

23,61 €

Totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou paviment d'estesa d'escales, part
proporcional de peces tàtils indicador tipus botonera o lineal, tall de peces, part proporcional de
mermes, estesa amb sorra-ciment, rejuntat de morter, part proporcional de peces especials per a
la formació d'un paviment tàctil direccional, part proporcional per a la formació d'un paviment tèctil
indicador tipus botonera, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
P- 106

E9G2G632

m2

Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, col·locat amb transport interior mecànic o manual, estesa
i vibratge manual i remolinat mecànic.

12,60 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat, encofrat si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P- 107

E9GZA564

m

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 6 cm.
Totalment acabat. Superfície teòrica de junt. Inclou retalls, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

4,40 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/01/18

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 108

E9JE9200

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb
acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats.

Pàg.:

21

PREU
148,15 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i
salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
P- 109

E9JZU100

kg

Subministrament i col·locació de perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per
a col·locació de pelfuts.

3,64 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, fixacins mecàniques, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 110

E9P67A99

m2

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

22,87 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part proporcional d'adhesiu i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
P- 111

E9U21010

m

Sòcol polit de mitja canya, de color a escollir de 120x7.5x5 cm, col·locat amb morter de ciment 1:6
elaborat a obra.

15,09 €

Totalment acabat. Inclou pasta adhesiva especial, morter adhesiu, rejuntat, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
P- 112

E9U371A1

m

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou
subministrament, col·locació, tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

5,10 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 113

E9UA7111

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i cargols.

Pàg.:

22

PREU
5,17 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou
subministrament, col·locació, tall de peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
P- 114

E9VZ191K

m

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10.

9,68 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 115

EABG9A62

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra màxim de
100x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
amb topall, maneta, pany i clau mestrejada, acabat esmaltat, col·locada.

127,13 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall d'acer inoxidable, pany, pom i
altres accessoris d'alumini lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
P- 116

EABG9A68

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra màxim de
100x235 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
finestra de 40x80 de vidre laminat 5+5, pany de cop, manet i clau mestrejada, acabat esmaltat
color a escollir, dotada de mecanisme antipànic ocult i homologat amb sistema d'accionament
basculant i 1 punt de tancament, col·locada.

232,25 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, bastiment de base per a paret, folrat
de bastiment i tapajunts de fusta lacada del mateix color, vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer
inoxidable, maneta, pany, i altres accessoris d'alumini lacat, clau mestrejada, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
P- 117

EABG9A69

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra màxim de
100x235 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
finestra de 40x80 de vidre laminat 5+5, amb topall, maneta, pany i clau mestrejada, acabat
esmaltat color a escollir, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, bastiment de base per a paret, folrat
de bastiment i tapajunts de fusta lacada del mateix color, vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer
inoxidable, maneta, pany i altres accessoris d'alumini lacat, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

154,71 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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P- 118

EABGP768

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra màxim de
200x235 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
dues finestres de 73x175cm de vidre laminat 5+5, amb topall, maneta, pany i clau mestrejada,
acabat esmaltat color a escollir, dotada de mecanisme antipànic ocult i homologat amb sistema
d'accionament basculant i 3 punts de tancament, col·locada.

Pàg.:

23

PREU
435,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, bastiment de base per a paret, folrat
de bastiment i tapajunts de fusta lacada del mateix color, vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer
inoxidable, maneta, pany, i altres accessoris d'alumini lacat, clau mestrejada, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P- 119

EASA71P2

u

Porta tallafocs acer galvanitzat, EI2-45-C2, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt,
amb topall, maneta, pany i clau mestrejada, acabat esmaltat, col·locada.

170,80 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall d'acer inoxidable, maneta, pany,
i altres accessoris d'alumini lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(CENT SETANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
P- 120

EAVZ0AL0

u

Motor tubular per a persiana enrotllable model Beck-Heun o equivalent.

33,00 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, connexió a xarxa elèctrica, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(TRENTA-TRES EUROS)
P- 121

EB121LAM

m

Barana d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica i escrita del projecte, formada per una
pletina d'acer galvanitzat fixada mecànicament sobre la que es disposen els tubs rodons també
d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica del projecte.

198,68 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
pletina, fixacions mecàniques, part proporcional de portes, talls, mermes, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 122

EB122FA5

m

Barana d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica i escrita del projecte, amb muntants
d'acer, marc tubular i relliga interior, igual a la preexistent. ancorada a l'obra amb morter o amb
pletines i fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
morter o pletina i fixacions mecàniques, part proporcional de portes, talls, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

127,08 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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P- 123

EB122JAE

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Col·locació de barana preexistent, formada per un passamà rodó i dos muntants també rodons,
ancorada a l'obra amb daus de formigó.

Pàg.:

24

PREU
21,23 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou daus de formigó, talls, mermes,
rectificacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
P- 124

EB927FF1

u

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport,
fixada mecànicament.

15,17 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, suports, fixacions mecàniques,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
(QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
P- 125

EC1K1502

u

Mirall amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm
d'amplada, col·locat fixat mecànicament a parament, model 08052 de NOFER o equivalent.

99,85 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta
reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 126

EC1K1503

u

Mirall adaptat amb angle d'inclinació regulable, amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat
brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat amb plaqueta reclinable de fixació a
paret, col·locat fixat mecànicament a parament, model 8023 - 8024 de NOFER o equivalent.

144,45 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta
reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 127

ED111E21

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

9,94 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 128

ED111E51

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ONZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

11,38 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 129

ED111E61

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

Pàg.:

25

PREU
12,21 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
P- 130

ED111E71

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.

14,70 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
P- 131

ED15B871

m

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

14,77 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, fixacions mecàniques o
especials, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
P- 132

ED15E771

m

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

12,65 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 133

ED351430

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat segons documentació
gràfica del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou base de formigó, paret d'obra de fàbrica, arrebossat i lliscat
interior, base de formigó, reblert final, marc i tapa registrable i estanc de fosa, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

38,83 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 134

ED359565

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat, segons
documentació gràfica del projecte.

Pàg.:

26

PREU
175,97 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou base de formigó, paret d'obra de fàbrica, arrebossat i lliscat
interior, base de formigó, reblert final, marc i tapa registrable i estanc de fosa, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
P- 135

ED51LDP0

u

Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava , col·locada fixacions
mecàniques, segons documentació gràfica del projecte.

25,21 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
P- 136

ED5A1600

m

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm.

6,64 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 137

ED5FC194

m

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix.

41,15 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
P- 138

ED5H2185

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

58,08 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 139

ED7FBB9P

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre.

Pàg.:

27

PREU
25,42 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, brides, colzes, derivacions, tall de
peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 140

ED7FE00P

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre.

21,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, brides, colzes, derivacions, tall de
peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
P- 141

ED7FR212

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.

22,47 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, brides, colzes, derivacions, tall de
peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
P- 142

ED7FR312

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.

27,82 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, nivellat de la capa de sorra i reblert superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 143

ED7FR412

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, nivellat de la capa de sorra i reblert superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

34,04 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 144

ED7FR512

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.

Pàg.:

28

PREU
44,49 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, nivellat de la capa de sorra i reblert superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 145

EDEA10.B

m

Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 40 mm de diàmetre nominal amb
unions encolades o mitjançant juntes d'estanqueitat, amb p.p. d'accessoris i elements de
subjecció. Completament instal·lada.

6,92 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 146

EDEA10.H

m

Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 110 mm de diàmetre nominal amb
unions encolades o mitjançant juntes d'estanqueitat, amb p.p. d'accessoris i elements de
subjecció. Completament instal·lada.

15,72 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 147

EDEB10.AAA

m

Canonada de PVC per a sanejament enterrat tipus UD, segons norma UNE-EN 1401-1:1998 de
rigidesa anular nominal SN 4 , (SDR ), de 110 mm de diàmetre nominal, amb unions mitjançant
junta elàstica o encolades, amb p.p. d'accessoris i elements de subjecció. Completament
instal·lada.

13,99 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 148

EDKZ3174

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, col·locació amb morter, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

39,59 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 149

EE42Q312

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.

Pàg.:

29

PREU
8,96 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 150

EE42Q412

m

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm i muntat superficialment.

9,77 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
part proporcional d'accessoris, colzes, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
P- 151

EE51HP1A

m2

Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 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

20,44 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou subministrament, muntatge, part
proporcional d'accessoris, unions, derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 152

EEK1173B

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al
bastiment.

16,85 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 153

EEK27A77

u

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

19,31 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
P- 154

EEK27KA7

u

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc,
de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

39,03 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 155

EEK3177E

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Pàg.:

30

PREU
16,85 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 156

EEK31AAE

u

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
300x300 mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

22,16 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
P- 157

EEK71KK1

u

Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

46,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
P- 158

EEKP8411

u

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300
mm d'alçària col·locada entre els conductes

134,84 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 159

EEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
(DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P- 160

EEU545A5

u

Termòmetre bimetàl·lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat amb abraçadora
(VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P- 161

EEZ51310

u

Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula,
taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador

10,40 €

8,77 €

25,13 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
P- 162

EF52A3B2

m

Tub de coure R250 (semidur) de 28 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 superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

7,34 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 163

EFA28745

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma
UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

Pàg.:

31

PREU
19,65 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces especials, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 164

EFB44351

m

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris
plàstics en part proporcional inclosos.

1,83 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 165

EFB46551

m

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris
plàstics en part proporcional inclosos.

2,25 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
P- 166

EFB48751

m

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris
plàstics en part proporcional inclosos.

2,71 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
P- 167

EFB4A951

m

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris
plàstics en part proporcional inclosos.

3,22 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
P- 168

EFB4CB51

m

Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment.Amb accessoris
plàstics en part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,44 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 169

EFQ14462

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà.

Pàg.:

32

PREU
7,07 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)
P- 170

EFQ14562

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 3/4´´, de 30 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà.

7,56 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 171

EFQ14662

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà.

7,81 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
P- 172

EFQ14672

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 30 mm de gruix,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.

7,86 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 173

EFQ14682

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´1/2, de 30 mm de gruix,
col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.

8,21 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
P- 174

EFQ3246K

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 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

2,03 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 175

EFQ3247K

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
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 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

Pàg.:

33

PREU
2,08 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
P- 176

EFQ324BK

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 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
baix

2,60 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P- 177

EFQ324CK

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 42 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat .

2,68 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 178

EFQ3GC6K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32
mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.

5,68 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 179

EFQ3GC7K

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32
mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

5,80 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 180

EFQ3GC9K

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32
mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.

Pàg.:

34

PREU
6,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P- 181

EFQ3GCBK

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32
mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix.

6,66 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 182

EFR11412

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

10,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P- 183

EG116A62

u

Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at amb fibra de vidre , de 160 A, segons esquema
Unesa n?mero 7 , seccionable en c?rrega (BUC) , inclosa base portafusibles trif?sica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexi? i grau de protecci? IP-43, IK09, muntada
superficialment.

130,72 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 184

EG144902

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment.

125,23 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
P- 185

EG151212

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal, muntada
superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,34 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 186

EG1AU050

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Armari met?l?lic, en xapa electrozincada, refor?at, per a quadre de distribuci?, en muntatge
superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xass?s, suport de
carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col?lector terra/neutre,
amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col?locat.

Pàg.:

35

PREU
386,15 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
P- 187

EG1PU1A0

u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64 kW, tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides
totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.

157,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P- 188

EG21291H

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.

2,61 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
P- 189

EG21H71H

m

Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.

2,45 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 190

EG21H81J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

4,07 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 191

EG222811

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
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

Pàg.:

36

PREU
0,73 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 192

EG22H511

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.

0,90 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
P- 193

EG22H711

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat.

1,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
P- 194

EG22TL1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.

2,68 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 195

EG22TP1K

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J,
resist?ncia a compressi? de 450 N, muntat com a canalització soterrada.

3,43 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 196

EG2A1302

m

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x90 mm i muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

6,66 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 197

EG2DF6M5

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
500 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. col.locada a alçada
mínima de 3.00 metres.

Pàg.:

37

PREU
26,34 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 198

EG312174

m

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

3,16 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
P- 199

EG312184

m

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

3,97 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
P- 200

EG312192

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat superficialment.

4,87 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
P- 201

EG312324

m

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

1,15 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
P- 202

EG312334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

1,42 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 203

EG312336

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata.

Pàg.:

38

PREU
1,33 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
P- 204

EG312354

m

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

3,12 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
P- 205

EG312356

m

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

2,87 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
P- 206

EG312644

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.

2,59 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 207

EG312654

m

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

4,22 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
P- 208

EG31E706

m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x16 mm2, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

2,78 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 209

EG380902

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment.

Pàg.:

39

PREU
4,96 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 210

EG415A97

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 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.

16,22 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
P- 211

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.

11,67 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
P- 212

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.

14,70 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
P- 213

EG415DJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

40,56 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 214

EG415DJD

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

42,35 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 215

EG416DJD

UA
u

Data: 05/01/18

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

Pàg.:

40

PREU
84,15 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
P- 216

EG4114JHJ1MI

u

Interruptor autom?tic magnetot?rmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 m?duls DIN de 18 mm d'ampl?ria, muntat en
perfil DIN. Article: ref. 68440-38 de la s?rie Interruptors autom?tics magnetot?rmics de 6kA Corba
ICP-M de SIMON.

129,19 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
P- 217

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.

20,35 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
P- 218

EG4242JH

u

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

73,52 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 219

EG439322

u

Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 80 A, amb base de grand?ria 0, muntat
superficialment amb cargols.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

44,61 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 220

EG482345

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A,
tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN.

Pàg.:

41

PREU
210,26 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
P- 221

EG49H005

u

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores, instal·lat.

57,66 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 222

EG4Q3516

U

GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC REGULABLE, DE 4 A 6.3A, MARCA TELEMECANIQUE,
MODEL GV2-ME10 I FIXAT A PRESSIO EN QUADRE.

65,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P- 223

EG4R4005

u

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de
maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina,
instal.lat.

29,99 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 224

EG4R4J70

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús
AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió.

50,34 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 225

EG4W1160

u

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada
sobre perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,74 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 226

EG612021

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada.

Pàg.:

42

PREU
1,86 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 227

EG61CEC6

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat.

15,88 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 228

EG61L021

u

Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment.

7,08 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
P- 229

EG621LCU

u

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa frontal,
temporitzaci? de <= 15 min, preu superior, encastat.

75,34 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 230

EG6281C3

u

Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A/250 V, amb tecla, preu alt,
muntat sobre bastidor o caixa.

7,36 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
P- 231

EG62B1D2

u

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment.

6,13 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
P- 232

EG631157

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa protegida, preu alt, encastada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

7,67 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 233

EG63D15R

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i
caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment.

Pàg.:

43

PREU
5,27 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
P- 234

EG645176

u

Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada
pilot, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa.

5,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P- 235

EG813150

U

RELLOTGE PROGRAMADOR HORARI UNIPOLAR FINS A 16 A, AMB PROGRAMA DIARI, AMB
RESERVA DE MARXA. MARCA MERLIN GUERIN. REFERENCIA: 15365 I FIXAT A PRESSIO o
similar.

55,96 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 236

EG867111

u

Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i
marc de preu econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat.

51,18 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINQUANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
P- 237

EGDP1161

u

Ànode de magnesi per a tubs d'1'' de diàmetre nominal, 22x820 mm, muntat i amb totes les
connexions fetes.

26,48 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 238

EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i
col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

13,36 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 239

EH1L14G1

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril.lat amb 16 leds, de 21 W de potencia de
la llumenera, amb font d'alimentacio, muntada superficialment, GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM
IP54 I RENDIMENT >100LM/W, o llumenera similar.

Pàg.:

44

PREU
141,58 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 240

EH61RCC9

u

Luz de emergencia con l?mpara led, con una vida ?til de 100000 h, no permanente y no estanca
con grado de protecci?n IP4X, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 340 a 370 l?mens,
1 h de autonom?a, de forma rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto,
colocado superficial.

64,51 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
P- 241

EHB17254

u

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55,
muntada superficialment al sostre.

41,81 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
P- 242

EHT1B010

u

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la
lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10
A, fixat a pressió.

63,73 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 243

EHZ1U015

m

Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar els llums industrials, amb part proporcional
d'accessoris i muntat.

18,46 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 244

EJ13B713

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

67,50 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 245

EJ13B71C

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu mitjà, encastat a taulell.

Pàg.:

45

PREU
63,98 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 246

EJ13B71Q

u

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc
i preu mitjà, col·locat sobre peu.

80,19 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VUITANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
P- 247

EJ14BA1Q

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació.

138,99 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 248

EJ16B213

u

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu
mitjà, col·locat amb fixacions murals.

97,95 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 249

EJ22D721

u

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu alt, amb
entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.

15,76 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 250

EJ22E720

u

Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

6,99 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 251

EJ239121

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

Pàg.:

46

PREU
35,95 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 252

EJ24A121

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

13,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P- 253

EJ262127

u

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada , de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.

45,02 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
P- 254

EJ33B7PG

u

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC.

8,38 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 255

EJ42U010

u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 121x210x70 mm, capacitat d'1,2 litres, d'acer
inoxidable AISI 304 d'1mm de gruix, amb acabat brillant, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó
i clau de seguretat , per a muntar superficialment col·locat amb fixacions mecàniques, model 8002
de NOFER o equivalent.

45,34 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, càrrega de sabó,
part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 256

EJ46U010

u

Barra mural recta per a bany adaptat de Simex BA 805, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de
tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

49,24 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 257

EJ46U020

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques.

Pàg.:

47

PREU
184,71 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
P- 258

EJ46U025

u

Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

241,28 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
P- 259

EJ4ZU015

u

Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable, AISI 304, de dimensions 100mm d'amplada x
90mm d'alçada, col·locat superficialment amb fixacions mecàniques mitjançant tornilleria oculta a
paret, model 16805 de NOFER o equjivalent.

12,82 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, rotlle de paper
higiènic, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 260

EJ4ZU115

u

Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques.

15,28 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
P- 261

EJM15010

u

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 15 mm,
cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb
unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un
ramal.

71,83 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 262

EJMAU010

u

Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, instal·lat encastat en mur.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

106,94 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 263

EJMZ1PR5

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm,
sortida roscada de diàmetre 20mm, per a façanes, muntada.

Pàg.:

48

PREU
16,84 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 264

EK235216

u

Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat
entre tubs

102,57 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
P- 265

EK246316

u

Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre,
de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

254,35 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
P- 266

EK259230

u

Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat.

15,20 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
P- 267

EK627000

u

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició de tub de
polietilè de 40 mm de diàmetre nominal exterior i sèrie SDR 11 segons UNE 53-333 a tub de coure
de 42 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix, amb enllaç, beina de protecció de l'enllaç d'acer
reblert de resina de poliuretà i beina de 2 m de llargària de tub d'acer inoxidable de 63,5 mm de
diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb tap superior de material elastoméric

63,06 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
P- 268

EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

33,13 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 269

EM31341J

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Pàg.:

49

PREU
49,67 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
P- 270

EMD1U161

u

Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 16 m, amb 11 cortines, camp de
visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de
seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02, col·locat superficialment

33,49 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 271

EMD3U030

u

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a
32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic
integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de
plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de
seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

469,00 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS)
P- 272

EMD4U501

u

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de
color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i
autoalimentació amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret,
grau de protecció IP 55, col·locada

82,27 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
P- 273

EMD62403

m

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col·locat en tub

0,65 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 274

EMSB54L2

u

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

6,77 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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Pàg.:

50

NÚMERO

CODI

P- 275

EN314427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment
(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

9,41 €

P- 276

EN315427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

11,33 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
P- 277

EN316427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

15,69 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 278

EN317727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

15,79 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 279

EN318427

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt, muntada superficialment

27,85 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 280

EN8115A7

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment.

20,36 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
P- 281

EN811677

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DEU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

10,38 €
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NÚMERO

CODI

P- 282

EN911147

u

Vàlvula de de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de
diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó
CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
(SETANTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

70,07 €

P- 283

EN916427

u

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada superficialment
(CENT SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

116,17 €

P- 284

ENC11030

u

Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada.

46,16 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
P- 285

ENE18304

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat
superficialment.

19,95 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 286

ENF11A10

u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb
cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i
amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada.

256,55 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 287

ENFBU007

u

Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada
(DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

18,04 €

P- 288

ENFC1217

u

Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella de diàmetre 1/2´´,
muntada superficialment
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

18,91 €

P- 289

ENG6A154B

U

Electroválvula de rearmamiento manual para corte de gas natural, del tipo NC (normalmente
cerrada), alimentación a 230 V a.c., con conexiones roscades de 1 1/2'' y presión máxima de 500
mbar, montada

126,12 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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P- 290

EP412023

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col.locat en tub

Pàg.:

52

PREU
0,92 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 291

EP434650

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

0,89 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 292

EP731J72

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de mòdul ample

6,92 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 293

EP7382D3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada
sobre caixa o bastidor

12,79 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 294

EP74C211

u

Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 670x600x400 mm (alçària x amplària x fondària), porta de
vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament

171,06 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
P- 295

EP7Z114B

u

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 FTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

166,10 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 296

EPD2A1D1

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster
reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 440x650x250 mm, muntat
superficialment

Pàg.:

53

PREU
125,28 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
P- 297

EQ11U010

m

Banc de vestidors antivandàlic, d'estructura metàl·lica amb tractament antioxidant i pintures epoxi,
de 45cm d'amplada, i seient de panell fenòlic compacte, amb cantells arrodonits, acabat color a
dues cares color a escollir, amb sabater inferior inclòs.

57,49 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministrament, muntatge,
suports, fixacions mecàniques, sabater inferior, mermes, talls, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei,
acabat i funcionament.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 298

EQ514A81

m2

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament.

100,59 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en planta. Inclou
subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer
inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 299

EQ5AU010

m

Balda de vestidors antivandàlica amb panell fenòlic, d'estructura metàl·lica amb tractament
antioxidant i pintures epoxi, de 30cm d'amplada màxima i perxa superior, amb cantells arrodonits,
acabat color a dues cares color a escollir.

61,93 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministrament, muntatge,
suports, fixacions mecàniques, perxa superior, mermes, talls, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei,
acabat i funcionament.
(SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 300

EQ5Z12A0

u

Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de
forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou talls, polit de vores si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

81,22 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 301

EQ8AU010

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Eixugamans amb carcassa d'acer inoxidable AISI 304, amb un gruix de 1,5mm, de 280 x 280 x
203mm, de 2450w de potència i velocitat de motor 6500 r.p.m., amb un cabal d'aire de 5500l/min i
una velocitat de 117km/hora, amb una termperatura de l'aire de 55ºC, dotat de sensor infraroig
electrònic que para el funcionament de l'aparell quan les mans surten del rang d'acció actiu o
després de 120 segons, amb tobera fabricada en Zamak acabat cromat, fixat mecànicament al
parament, model WINDFLOW de NOFER o equivalent.

Pàg.:

54

PREU
190,52 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions mecàniques, posta en marxa,
part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(CENT NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 302

ESR00000

U

PAGAMENT INSTAL.LACIÓ EXTENSIÓ DE XARXA ELÈCTRICA. ESCOMESA ELÉCTRICA
SEGONS SOL. NSCRMT 0557153
(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

329,56 €

P- 303

ESR30001

u

lluminària PHILIPS CoreLine Campana BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Generation 3 - LED Module, system flux 10,500 lm - 840 - Fuente de
alimentación - Haz ancho - GR

281,60 €

INCLOU LIRA PER MUNTATGE A SOSTRE
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P- 304

ESR30002

u

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN135B D215 1xLED20S/840.

59,47 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
P- 305

ESR30003

u

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

56,16 €

P- 306

ESR30004

u

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH
(CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

108,39 €

P- 307

ESR30005

U

Balizamiento. SIRIO. BS hecho por Normalux. Autonomía 2 h. Modo de funcionamiento
Permanente. Tipo de instalación Empotrable.
Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/50mAh. IP 65. IK 07. Versión Estandar. Acabado Gris.
Difusor PC Translucido. Carcasa hecha
de Zamak y PC. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 76 x 62 x 0. Manufacturado con la
regulación EN 60598-1
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

50,78 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 308

ESRICG00

UA
U

DESCRIPCIÓ
UTA MARCA MODEL Mundoclima BRC-45 / H
ESPECIFICACIONS
CABAL impulsió:
4.500 m3 / h
CABAL RETORN:
4.500 m3 / h
UBICACIÓ:
INTEMPERIE
DADES CONSTRUCTIUS ACABATS
PERFIL ALUMINI:
40 mm
EXTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA LACADA
PANELL:
25 mm
INTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA
BANCADA:
GALVANITZADA DE 2 mm
AÏLLAMENT:
ESCUMA DE POLIURETÀ
Els Components Que constitueixen el fill model els Següents:
- Secció ventilador d'impulsió.
- Secció ventilador retorn.
- Bateria de calefacció.
- Recuperador tèrmic de plaques.
- Filtració.
DIMENSIONS aproximades:
alt
730 mm
ample
2.000 mm
llarg
3.300 mm
sòcol
50 mm
Alçada total de
780 mm
SECCIÓ VENTILADOR impulsió
El Model Seleccionat per la Secció d'impulsió és el GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
950 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
SECCIÓ RETORN VENTILADOR
El Model Seleccionat Per La section de retorn és el GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR

Data: 05/01/18

Pàg.:

55

PREU
7.462,53 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
700 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
BATERIA CALEFACCIÓ
El Model Seleccionat per a la bateria de calefacció ÉS EL 538 14T-700-2F.
Els seus fill Característiques:
RECUPARADOR TÈRMIC DE PLAQUES
El Model Seleccionat Per El recuperador entàlpic rotatiu és el 800/700.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
800/700
CABAL impulsió:
9.800 m3 / h
CABAL RETORN:
9.800 m3 / h
Eficiència Energètica:
ERP 2016
Accessoris: Portes d'Accés un interior de l'equip i teulada intempèrie.
filtratge
Impulsió: Previ impulsió
TIPUS:
F6
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 FINAL IM pulsió
TIPUS:
F8
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 ESPECIFICACIONS
MATERIAL TUB / ALETES:
Cu / Al
T ª ENTRADA AIRE:
10 º C
MODEL:
538 14T-700-2F
T ª SORTIDA AIRE:
32 ºC
POTÈNCIA:
30.184 kcal / h
T ª AIGUA I / S:
70/60 ºC
CABAL AIRE:
4.500 m3 / h
CABAL AIGUA:
3.018 l / h
VELOCITAT PAS AIRE:
3,36 m / s
Perduda CÀRREGA AIGUA:

Pàg.:

56

PREU

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
1,2 m.c..a
Perduda CÀRREGA AIRE:
68 Pa
Diàmetre CONNEXIONS:
1 ¼ ''

Pàg.:

57

PREU

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SET MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 309

ESRICG01

u

Caldera mural a gas de 65 kW de condensació BIOS 70 F C/P SO 80/125 G.N.+ KIT HIDR.
INDV.BIOS P.50Y70F+KIT HIDRÁULICO INDIVIDUAL BOTELLA EQUILIBRIO BIOS P.
50Y70F+KIT DE PLETINAS Y JUNTAS+CIRCULADOR MODULANTE 50-70F+REG. CLIM. BIOS
PLUS SIN HILOS+AGU 2.550 Interface control+QAC 34 sonda exterior HT+Sonda ACS+Kit
concéntrico salida vertical a cubierta 80/125+filtre desaigua especial calderes condensació
Caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por agua caliente, con
quemador de premezcla modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) e
intercambiador de acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una
potencia útil de 7,2 65 kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones
compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para señalizar temperaturas de
funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento y
presión del circuito primario mediante manómetro digital.
La caldera puede alimentar, sola o conjuntamente con otras calderas conectadas en cascada,
circuitos de calefacción (de alta y/o baja temperatura) y/o un acumulador externo para la
producción de ACS.
Opcionalmente, se puede montar un circulador dentro de la caldera de tipo convencional o
modulante para garantizar, conjuntamente con los accesorios hidráulicos adecuados, el caudal
mínimo por dentro de la caldera.
Como accesorios esta caldera incluye de kits hidráulicos de conexión individual, kits de evacuación
concéntricos y accesorios de regulación y control de calderas individuales que gestionen
instalaciones de calefacción y/o ACS. Dentro de estos accesorios de regulación se incluyen
interfaces para gestión remota con una señal 0-10V DC y controles remotos para programación
del funcionamiento de la cascada en versiones inalámbricas.
Incluye kit hidráulico (para 1 caldera) incluye los colectores de ida y retorno con las llaves de corte
del aparato, la válvula de seguridad, un vaso de expansión de 10 litros y el colector de gas.
En el extremo de los conectores de la cascada, se incluye montaje de una botella de equilibrio
acorde con los requisitos de potencia y saltos térmicos requeridos. Como accesorios opcionales se
suministran botellas de equilibrio de hasta 28 m3/h para conectarlas directamente a los colectores
de los kits hidráulicos.
Marca: BAXI
Modelo: BIOS PLUS 70 F
Potencia útil: 7,2 65 kW
Rendimiento: 109,8 %
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x 505 mm
Peso: 50 kg
Ref. 14Z268102
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

4.574,88 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 310

ESRICG02

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Controlador diferencial ECONTROL per a regulació d'una instal.lació, amb 4 sondes d'entrada i 1
sortida, amb pantalla de visualització, ref. B66902001 de la s?rie Controladors de BUTECH.

Pàg.:

58

PREU
126,28 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
P- 311

ESRICG03

pa

previsió costos escomesa d'aigua
(NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P- 312

ESRICG05

u

Aixeta temporitzada , mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
1/2´´.

984,46 €

35,42 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 313

ESRICS02

U

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 89mm de diametro,
fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada
resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo
que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre
de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 105°C.
Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN
12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción
al fuego: Euroclase B- s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005,
Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos
y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN
ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al
aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma.. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación.

11,19 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
P- 314

ESRICS04

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus 25/40. Instal.lada, AÏLLADA i
programada

452,01 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
P- 315

ESRICS05

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus 25/60. Instal.lada, AÏLLADA i
programada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

531,24 €
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P- 316

ESRICS06

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Bomba de recirculació marca Grundfos model UPN 20-07 especial ACS. Instal.lada, AÏLLADA i
programada

Pàg.:

59

PREU
321,41 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
P- 317

ESRICS13

u

Suministro e instalación de válvula de 3 vías sin actuador PN10. Conexiones roscadas a 1 1/4´´.
Rotación angular de 90º. Temperatura de fluido 2 a 120ºC. Máxima presión permitida 1000 Kpa.
Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

51,28 €

P- 318

ESRICS14

u

Suministro e instalación de actuador motorizado de motor sincrono, con accionamiento
manual/automático con carcasa de aluminio y cubierta de plástico. Tipo de señal 3 puntos y
tensión de alimentación230Vac. Tiempo de carrera 135s. Incluso accesorio, pequeño material,
mano de obra de instalación y pruebas.
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

88,46 €

P- 319

ESRICS15

u

VALVULA OVENTROP EQUILIBRADO HYDROCONTROL R 32 ROSCA 11/4 OV
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

56,51 €

P- 320

ESRICS16

u

VALVULA OVENTROP EQUILIBRADO HYDROCONTROL R 40 ROSCA 11/2 OV
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

63,03 €

P- 321

ESRICS17

u

Suministro e instalación de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN
12165/12164. Con roscas hembra de 1´´. Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable.
Temperatura máxima 90ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas.
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

11,44 €

P- 322

ESRICS18

u

Suministro e instalación de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN
12165/12164. Con roscas hembra de 1 1/4´´. Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable.
Temperatura máxima90ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas.
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

13,41 €

P- 323

ESRICS19

u

Suministro e instalación de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 1 1/4´´ con doble malla de
0,25mm. Presión máxima de trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC. Incluso accesorio,
pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

18,61 €

P- 324

ESRICS20

u

radiador Panel PCCP 600X600 A4 d'acer doble convector per instal.lació BITUBULAR instal.lat
amb suports inclosos

81,14 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VUITANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
P- 325

ESRICS21

u

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió de 3/4´´. muntat i provat
(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

40,99 €

P- 326

ESRICS22

u

Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió d'1´´
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

129,73 €
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NÚMERO

CODI

P- 327

ESRICS23

u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la
vàlvula
(TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

369,54 €

P- 328

ESRICS24

u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de
PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la
vàlvula
(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

308,28 €

P- 329

ESRICS25

pa

maniguets antivibratoris DN40
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P- 330

ESRICS30

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus 25/80. Instal.lada, AÏLLADA i
programada

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

23,99 €

602,35 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SIS-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
P- 331

ESRIF001

U

INTERACUMULADOR VITRO GREENHEISS DPV/I/BC 800L PIE o similar. MUNTAT I EN
FUNCIONAMENT, INCLOU ACCESSORIS
Suministro e instalación de interacumulador Greenheiss modelo DPV/I/BC de 800 litros de
capacidad con aislamiento térmico de poliuretano expandido libre de CFC y HCFC. Presión
máxima de trabajo 10 bar. Temperatura máxima de trabajo 95 ºC. Superficie del intercambiador de
7 metros cuadrados, apto para su utilización con bomba de calor. Ánodo de magnesio
anticorrosión. Montaje apoyado en suelo. Diámetro exterior: 790mm. Altura: 1790mm. Peso:
210kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas o similar.

2.075,06 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS MIL SETANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
P- 332

ESRIF002

U

SISTEMA AEROTÈRMIA PER ESCALFAMENT ACS MARCA MITSUBISI ELECTRIC MODEL
ECODAN SPLIT. INCLOU :
-Suministr de HYDROBOX per a sistema ECODAN SPLIT de MITSUBISHI ELECTRIC. NO inclou
tanque de ACS, vas de expansión ni resistencias de recolçament. Modelo EHSE-MEC.
-Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1
-Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1
-Suministre, de Unidad exterior ecodan modelo Split de MITSUBISHI ELECTRIC, de capacidad
8.0 KW y COP de 4.40, temperatura máx. de impulsió de 60º para calefacció i 5º min en
refrigeració
Modelo PUHZ-SW75VHA.
-ampolla d'equilibri BAXI model BALANCE DE 1 1/4´´
-AILLAMENTS
-PAC-TH011TK-E termistor per saber temperatura dipòsit ACS

4.010,09 €

totalment muntat i provat, inclou posada en marxa servei técnic oficial.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE MIL DEU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
P- 333

ESRIG001

pa

costos escomesa drets
(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

410,70 €
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P- 334

ESRIG002

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
armari de poliester per a comptador gs BT de 25m3/h

Pàg.:

61

PREU
93,66 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 335

ESRPLL01

u

Construcció de un Sistema de protecció contra les integrals DESCÀRREGUES elèctriques
atmosfèriques, per Compost:
Protecció externa enfront el llamp:
? Construcció de un Sistema de Protecció Contra el Rayo. Codi Tècnic de l'Edificació CTE SUA-8
? Certificació del Sistema per part de QUIBAC, SA Entitat d'Inspecció, Empresa acreditada per
ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació), nombre 41 / EI069.

2.180,39 €

Inclou:
Construcció d & una instalacion de parallamps equipada amb terminals del Sistema de Nacions
Unides INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat)
Necessaris Materials:
- Ref. 101.009: 1 de terminals del Sistema INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat) Model 6.4
(UNE 50.164)
- Ref. 111012: 1 Peça Adaptació 1 1/2 ´´Ø20mm conductor rodó
- Ref. 114.041: 1 Pal 6 m Ø1'1 / 2 ´´amb unió interior AC.GALV
- Ref. 118.081: 8 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm2 (UNE 50.164)
- Ref. 117.072: 14 Cable trenat de coure 50 mm (UNE 50.164)
- Ref. 112.024: 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1 / 2 ´´
- Ref. 119.091: 1 Tub de Protecció ferro galvanitzat (3m) + PVC
- Ref. 255.007: 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO per Format: Elèctrodes (Màxim 9),
arqueta de registre amb pont de comprovació i maniguets per Connexió de les piques.
? COL·LOCACIÓ D'UN comptador de llamps CDR-11
Necessaris Materials:
- Ref. 430.019: 1 Comptador de llamps CDR-11
-Certificat d'Inspecció de 1 s instal·lació (és) de parallamps 1 Través de l'Entitat d'Inspecció núm.
41 / EI069, acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) en base Als Requeriments
establerts SEGONS l'exigència bàsica SUA: 8 del Codi Tècnic de l'Edificació ´´Seguretat Davant
del risc Causat per l'Acció del llamp´´ SUA.B i annex
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS MIL CENT VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
P- 336

ESRPLL03

h

h
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P- 337

EY011321

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

36,50 €

2,29 €
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P- 338

EY021312

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
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

Pàg.:

62

PREU
5,04 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
P- 339

EY031000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins
a 350 mm de fondària.

4,96 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 340

F21110A4

m3

Enderroc de petita edificació o part d'edificació, armari o grades, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega manual i/o mecànica de runa sobre camió o contenidor.

6,75 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou l'enderroc de fonaments, soleres,
murs de contenció i mitgeres si escau, separació de residus, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 341

F2168943

m2

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

10,43 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou l'enderroc de la part proporcional de
fonaments i remats si escau, separació de residus, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
(DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
P- 342

F2168963

m2

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment, ceràmica o pedra, de 30 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

11,02 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou l'enderroc de la part proporcional de
fonaments, separació de residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
(ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
P- 343

F216R243

m

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

2,66 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall de peces, separació de
residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta demolició i càrrega.
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 344

F216R443

m

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó si
escau, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall de peces, separació de
residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta demolició i càrrega.
(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

3,32 €
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P- 345

F2191305

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.

Pàg.:

63

PREU
2,77 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de demolició. Inclou tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a l seva correcte demolició.
(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
P- 346

F2194AG5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

2,87 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
P- 347

F2194JE1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.

11,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
(ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
P- 348

F2194XG5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió o contenidor.

2,41 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
P- 349

F219FFC0

m

Tall en paviment de formigó o panot, de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

5,00 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de tall. Inclou transport i retirada de
maquinària, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINC EUROS)
P- 350

F21B3001

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o acopi per a
posterio recol·locació.

11,16 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall de peces, demolició de
fonament si escau, separació de residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
(ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
P- 351

F21D3JJ1

m

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

5,03 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 352

F21DMG02

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Demolició d'arqueta o pou preexistent, de 70x70 cm de dimensió màxima i qualsevol alçada, de
parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.

Pàg.:

64

PREU
3,38 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amicament teòrica de demolició. Inclou tapa, marc, base,
talls, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta demolició i càrrega.
(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 353

F21G0030

u

Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem, companyia o centre autoritzat degestió de
residus, d'enllumenat o altre servei existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els
elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació si escau, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

71,39 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.
(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
P- 354

F21H1641

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, desconnexió de línies elèctriques, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

52,84 €

Totalment acabat. Inclou desconnexió de línies elèctriques, tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i
trasllat o deposició.
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 355

F21Q2501

u

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

2,91 €

Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.
(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
P- 356

F21QBB01

u

Desmuntatge de font per a exterior preexistent, i acopi per a posterior aprofitament, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

60,55 €

Totalment acabat. Inclou anulació temporal o definitiva de la instal·lació de subministrament i
evacuació d'aigua existent, acopi fins a la seva recol·locació, tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge i aplec.
(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 357

F21R12F5

u

Tala controlada cistella mecànica d'arbre, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta tala, carrega, trasllat i deposició.
(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

752,25 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/01/18

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 358

F2225241

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora.

Pàg.:

65

PREU
5,65 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament,
temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveix preexistents.
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
P- 359

F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.

0,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte repàs i piconatge.
(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
P- 360

F931201F

m3

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.

16,77 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subministrament de material,
compactació, reg, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
P- 361

F96517D9

m

Vorada prefabricada de formigó tipus fiol, tauló o jardi de 100x8x20 cm amb base de formigó
HM-20 de 20 cm de gruix, nclou subministrament, transport, col·locació, p.p. de peces especials,
segons plànols, i rejuntat amb morter.

9,82 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou moviment de terres necessari, tall
de peces, part proporcional de mermes, base de formigó, rejuntat de morter, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 362

F9V3E65A

m

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis,
de color gris, col·locat amb formigó HNE-15/P/10.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurat en planta. Inclou
subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb vores, suport en perfils d'acer
inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

32,03 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 363

FD5EAG22

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Subministrament de canal de dutxa tipus ACO CD.SAP.07.075V.R74 o equivalent, realitzat
completament en acer inoxidable AISI 304, de 700 mm de longitud, 83 mm d'ample exterior i 75
d'ample de reixa. Amb pendent incorporada de alçada mínima 25 mm i màxima 30 mm. Amb
sortida vertical directa DN 75 mm i sifó completament extraïble, amb un cabal aproximat de 1,6 l/s.
Inclou Reixa R74 tipus perforada quadrada, apta per a càrrega vianants, potes d'ancoratge al
formigó, segons CTE-HS-5. , ref. CD.SAP.07.075V.R74 de la serie Sortida vertical DN75 d'ACO o
equivalent, col·locada.

Pàg.:

66

PREU
162,41 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament
amb vores, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
P- 364

FQ31D210

u

Recol·locació de font preexistent acopiada, ancorada amb dau de formigó.

142,86 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a
connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta posada en servei,
acabat i funcionament.
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 365

G2225432

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

9,44 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part proporcional d'esponjament,
temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta excavació i visualització dels serveix preexistents.
(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 366

G228560F

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM.

14,00 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(CATORZE EUROS)
P- 367

GBA31511

u

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc o color i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual. Per a marcatge de paviment de formigó de pati
escola.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou material, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.925,84 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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Data: 05/01/18

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 368

I1213251

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.

Pàg.:

67

PREU
4,41 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
P- 369

I1215250

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
(ZERO EUROS AMB SET CÈNTIMS)

0,07 €

P- 370

K2192913

m2

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

7,16 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
(SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
P- 371

K2199511

m

Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

3,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de demolició. Inclou tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega.
(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P- 372

K21D2162

m

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a màxim, sense
solera, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

1,60 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements
de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P- 373

K21Z2760

m

Tall en paret d'obra ceràmica o de bloc, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc, per a delimitar la zona
a demolir.

4,86 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament tèorica de tall. Inclou transport i retirada de
maquinària, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
P- 374

K2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional
d'esponjament, temps d'espera, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per al seru correcte transport.
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

12,48 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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P- 375

K2RA6680

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una
densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).

Pàg.:

68

PREU
-17,34 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional
d'esponjament, taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.
(MENYS DISSET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
P- 376

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).

14,59 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional
d'esponjament, taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 377

K4ZWX001

u

Reforç mitjançant Ancoratges amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 230 mm llargària,
amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó, segons documentació
gràfica i escrita del projecte.

16,32 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de retalls, mermes,
solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de les
barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
P- 378

K52211LK

m2

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10.

23,07 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric mesurat en planta. Inclou subminsitre, col·locació, tall
de peces, mermes, morter, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)
P- 379

K5ZFQS00H5Q
N

u

Subministrament i col·locació de gàrgola prefabricada de formigó color blanc, model GG-160 de
SAS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN o equivalent, ancordada amb morter.

13,38 €

Tot inclòs i totalment acabada. Inclou morter, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 380

K89AQBP0

m2

Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

9,85 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 381

KB92U002

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o
pictogrames, de 20 x 20 cm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, amb suport,
fixada mecànicament.

Pàg.:

69

PREU
19,28 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, fixacions mecàniques, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
posada en servei, acabat i funcionament.
(DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
P- 382

NSANTANA1

u

Subministre i muntatge de topall de porta, tipus porta metàl·lica, per a sol, color gris, fixat
mitjançant cargols.

3,78 €

Totalment acabat. Inclou el replanteig, el cargol, medis auxiliars, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
P- 383

SE11S010

m

Desmuntatge de circuit elèctric preexistent BT en tubular o no, inclòs transport a magatzem o
abocador.

0,81 €

Totalment acabat. Inclou identificació, desmuntatge de tots els elements, desconnexions de puntes
del cable, demolició de fonamentació si escau, tria, retirada, transport i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat
o deposició.
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
P- 384

UUPO1059576

m

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca
Uponor, Uni gamma de canonades PLUS o similar, de 16 mm de diàmetre exterior i 2,0 mm de
Espessor, Formada per Tub interior d'alumini extruït, sense soldadura i Una Capa d'PERT interior i
exterior (PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu Una especial
amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de Sistema UNE EN-ISO 21003.
El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb
P.P. de material d'auxiliar per a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El.
Totalment Muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant
les corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura executada Longitud
Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

2,97 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 385

UUPO1501E03

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca
Uponor, Uni gamma de canonades PLUS o similar, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,25 mm de
Espessor, Formada per Tub interior d'alumini extruït, sense soldadura i Una Capa d'PERT interior i
exterior (PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu Una especial
amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de Sistema UNE EN-ISO 21003.

Pàg.:

70

PREU
4,13 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb
P.P. de material d'auxiliar per a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El.
Totalment Muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant
les corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura Longitud Realment
executada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
P- 386

UUPO1501E04

m

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca
Uponor, gamma Uni Pipe PLUSo similar, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,5 mm de Espessor,
Formada per Tub interior d'alumini extruït, el pecat soldadura i Una capa de PERT interior i exterior
(PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu Una especial amb
colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de Sistema UNE EN-ISO 21003.

5,79 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb
P.P. de material d'auxiliar per a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El.
Totalment Muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant
les corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura executada Longitud
Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
P- 387

UUPO1501E05

m

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca
Uponor, Uni gamma de canonades PLUS o simiilar, de 32 mm de diàmetre exterior i 3,0 mm de
Espessor, Formada per Tub interior d'alumini extruït, sense soldadura i Una Capa d'PERT interior i
exterior (PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu Una especial
amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de Sistema UNE EN-ISO 21003.
El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb
P.P. de material d'auxiliar per a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El.
Totalment Muntada, amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant
les corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura executada Longitud
Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

8,10 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 388

UUPO1503E06

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca
Uponor, gamma MLC o similar, de 40 mm de diàmetre exterior i 4,0 mm de Espessor, Formada
per tub MULTICAPA amb les Capes interna i externa fabricades amb polietilè resistent a la
temperatura (PERT) ia la capa intermèdia alumini soldat un solapament per ultrasons amb l'ONU
Gruix Mínim de 0,35 mm segons el que estableix la norma UNE-eN ISO 21003. el tub Disposa
d'un adhesiu Entre Cada capa per evitar la desfoliación.

Pàg.:

71

PREU
15,91 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb unions Mitjançant accessoris
amb Cos de polifenilsulfona (PPSU) o metàl·lic SEGONS Dimensions, amb P.P. de material
d'auxiliar per a Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El. Totalment Muntada,
amb connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant les corresponents
Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura la longitud realment executada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
P- 389

UUPO1505E05

u

Suministro e instalación de colectores de ida y retorno, de latón niquelado, marca Uponor modelo
S, sin reguladores, conexiones ø1´´, con cuatro derivaciones ø½´´, con soportes de sujeción
incluso válvulas de corte ø1´´M x ¾´´H, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la unidad
instalada.

117,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional d'accessori i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
P- 390

ZPAEESPT

PA

Subministrament i muntatge d'espatllera de fusta de faig, fixada mecànicament al parament, de
200cm d'amplada i 290cm d'alçada, segons documentació gràfica i escrita del projecte.

280,62 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, suports, fixacions mecàniques,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
posada en servei, acabat i funcionament.
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
P- 391

ZPAEESS

PA

Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut, per
a la seva aplicació i execució a l'obra, per a les seves necessitats i seguint les directrius de l'ESS i
normativa vigent.
(NOU MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P- 392

ZPAEPRTA

pa

Partida alçada per al desmuntatge i aplec de porta preexistent i enderroc de daus de formigó.
Totalment acabat. Inclou demolició de fonamentació, tria, retirada, transport i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, aplec, demolició
i deposició.
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

9.920,08 €

68,47 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 05/01/18

Pàg.:

72

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 393

ZPAEQUAL

PA

Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del Programa de Control de Qualitat,
que ha d'incloure totes les preses de mostres, curat, assajos i conservació de testimonis de tots
aquells materials que tenint funció resistent i de tancament estan inclosos al progrma de control de
qualitat. S'inclou l'aportació de tots aquells documentas necessaris per a l'homolgació dels
materilas que intervenenamb la construcció. Inclou tots els medis i mitjans humans i mecànics
necesaris per a la bona presa de mostres, els correcte transport a laboratori i custodia de resultats.
(DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

2.480,02 €

P- 394

ZPAETOPO

u

Partida d'Alçada per al replanteig topogràfic de la proposta, amb totes les visites necessàries per a
l'execució de les obres.

342,25 €

PREU

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou alineacions i rasants de tots els elements d'urbanització i
delimitació de finques, vials i altres elements amb fites si escau, tantes vegades com el decurs de
les obres ho faci necessari, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte replanteig i fitat.
(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
P- 395

ZPAMIDIS

u

Subministrament i muntatge d'estructura d'acer galvanitzat grecada tipus ORCHIDEA de
MAYDISA o similar, amb travesser superior amb rail i guia inferior, per a porta corredissta interior
senzilla.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, part proporcional accessoris i
fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

102,66 €

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA SALA POLIVALENT
A L’ENTORN DE L’EQUIPAMENT DE L’ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

5.5 QUADRE DE PREUS II

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
0Z10008

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Centralita electrónica para la detección de gas natural, con un sensor
incorporado, instalada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 2

0Z20801

U

Ventilador helicocentrífugo con temporizador TD-350/125 T de S&P, de bajo
perfil, fabricados en plástico, con caja de bornes externa, cuerpo-motor
desmontable sin necesidad de tocar los conductos, motor regulable
230V-50Hz, de 2 velocidades.

Pàg.:

1

PREU
167,72 €

167,72 €
116,45 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
PSYP521132

P- 3

P- 4

0Z20802

0Z20803

Ventilador helicocentrífugo con temporizador TD-350/125 T de S&P, de bajo
perfil, fabricados en plástico, con caja de bornes externa, cuerpo-motor
desmontable sin necesidad de tocar los conductos, motor regulable
230V-50Hz, de 2 velocidades.
Altres conceptes
U

U

P- 5

145AA6HB

m2

11,02 €

Reixa intumescent EI120. muntada a paret

53,62 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Altres conceptes

53,62 €

Comporta tallafocs circular DN125 EI60 homologada i amb CE. Muntada i
testada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Comporta tallafocs circular DN125 EI60 homologada i amb CE
Altres conceptes

BZ20803

105,43000 €

Sostre nervat unidireccional de 20+5 cm, amb cassetons de morter de ciment
amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia
de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en
malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,09 m3 de
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

67,29 €

55,53000 €
11,76 €
43,00 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 6

17951111

m2

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb
emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de
polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS.

Pàg.:

2

PREU
43,00 €
11,79 €

Totalment acabada. Inclou fixacions mecàniques, perfil metal·lic superior,
solapaments, mermes, talls .
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes
P- 7

17AA0000

m2

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou làmina de polietilè,
pintura, perfil superior metàl·lic, fixacions, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls i amb malla geotèxtil
Emulsió bituminosa, tipus EA
Altres conceptes

B7911100
B7Z21000

P- 8

1A1E23A0

Impermeabilització de mur soterrani formada per dues capes de pintura
impermeable a base d'emulsions bituminoses, làmina de polietilè delta amb
nòduls ''tipus botonera'' amb perfil superior metàl·lic col·locat amb fixacions,
segons documentació gràfica i escrita del projecte.

m2

Tancament exterior practicable o fix, per a un buit d'obra segons la
documentació gràfica del projecte, amb finestra de fulles batents, oscil·lants,
oscil·lo - batent o fixa, amb perfileria d'alumini lacat color a escollir, amb
perfils de preu alt, amb una transmitància, aïllament acústic, permeabilitat a
l'aires, estanqueïtat a l'aigua i resistència al vent segons documentació
gràfica del projecte, segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 3+3/8/3+3 mm, dotat de
mecanisme d'accionament remot motoritzat, amb comandament de
radiofreqüència.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de tancament. Inclou
subminsitre, col·locació, part proporcional accessoris i fixacions si escau,
reixetes autoregulables acústiques si escau, mecanisme d'accionament
remot, comandament, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

11,79 €
39,66 €

6,49000 €
3,09997 €
30,07 €
190,64 €

190,64 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 9

CODI
1A1E25A1

UA
m2

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ

1A21U953

m2

3

PREU

Tancament exterior practicable o fix, per a un buit d'obra segons la
documentació gràfica del projecte, amb finestra de fulles batents, oscil·lants,
oscil·lo - batent o fixa, amb perfileria d'alumini lacat color a escollir, amb
perfils de preu alt, amb una transmitància, aïllament acústic, permeabilitat a
l'aires, estanqueïtat a l'aigua i resistència al vent segons documentació
gràfica del projecte, segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 3+3/8/3+3 mm, dotat de
mecanisme d'accionament remot motoritzat, amb comandament de
radiofreqüència, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament
automàtic i guies.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de tancament. Inclou
subminsitre, col·locació, part proporcional accessoris i fixacions si escau,
mecanisme d'accionament remot, comandament, persinana i guies, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 10

Pàg.:

Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana DM de 8 mm de gruix, xapades amb melamina,
estructura interior de fusta, amb topall, maneta encastada o superficial, pany i
clau mestrejadaamb bastiment per a paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i
galze.

253,19 €

253,19 €
127,73 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall i maneta
encastada d'acer inoxidable segons documentació gràfica i escrita del
projecte, maneta superficial, pany, pom i altres accessoris d'alumini anoditzat,
clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

P- 11

1A21U954

m2

Altres conceptes

127,73 €

Revestiment interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler
de fusta de densitat mitjana DM de 8 mm de gruix de tipus ignífug, xapades
amb melamina, estructura interior de fusta, amb topall, maneta encastada o
superficial, pany i clau mestrejada amb bastiment ocult, de dues fulles
batents, tapajunts de fusta i galze, amb premarc de fusta ocult.

47,38 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall i maneta
encastada d'acer inoxidable segons documentació gràfica i escrita del
projecte, premarc de fusta, maneta superficial, pany, pom i altres accessoris
d'alumini anoditzat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

47,38 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 12

CODI
4K111D20

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Escomesa des de clau de pas fins a cambra de comptadors amb tub de
coure semidur de DN 54 mm, de gruix 1,2 mm, soldat per capil.laritat, amb
grau de dificultat mitjà, col.locat superficialment, pintat de tub de coure amb 1
capa de imprimació i 2 capes d'acabat
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 13

AMT10040

u

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Reixeta impul. regul. AMT-AN+SP+CM (S) AA 500x250 MADEL
Medis auxiliars
Altres conceptes

PMADC21S
PMADCAUB

P- 14

E2213422

Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió amb aletes orientables
individualment i paral·leles a la cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA
dim.500x250, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de
cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió.
Volum teòric d'excavació. Totalment acabat. Inclou càrrega, transport i
deposició de residus, pagament de taxes si escau i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcte execució, amb tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, tot allò necessari per a la seva
correcte execució, transport i deposició.
Altres conceptes

P- 15

P- 16

E222142B

E2241200

m3

m2

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

Pàg.:

4

PREU
17,38 €

17,38 €
33,57 €

27,32000 €
1,17000 €
5,08 €
2,20 €

2,20 €
3,68 €

Volum teòric d'excavació. Totalment acabat. Inclou càrrega, transport i
deposició de residus, pagament de taxes si escau i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcte execució, amb tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, tot allò necessari per a la seva
correcte execució, transport i deposició.
Altres conceptes

3,68 €

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària.

2,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part
proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Altres conceptes

2,03 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 17

P- 18

P- 19

CODI
E225277F

E225R00F

E2A15000

UA
m3

m2

m3

P- 21

E2R4506A

E2RA7LP0

m3

m3

E31521J4

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM.

m3

Pàg.:

5

PREU
9,76 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum tèoric de terraplenat. Inclou part
proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al correcte
terraplenat i piconatge.
Altres conceptes

9,76 €

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM.

0,77 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part
proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Altres conceptes

0,77 €

Subministrament de terra adequada d'aportació.

3,85 €

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de demolició. Inclou
temps d'espera si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta càrrega.
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

B2RA7LP0

P- 22

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'aportació. Inclou par proporcional
d'esponjament, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
Terra adequada
Altres conceptes

B03D5000

P- 20

Data: 05/01/18

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

3,85000 €
0,00 €
5,57 €

5,57 €
3,27 €

3,27000 €
0,00 €
61,03 €

Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta posada en obra i acabat.

B064300A

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

47,06900 €
13,96 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 23

CODI
E31522J4

UA
m3

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència
fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

Pàg.:

6

PREU
65,88 €

Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta posada en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
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
Altres conceptes

B065960A

P- 24

E31B4000

kg

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2.

51,99700 €
13,88 €
0,80 €

Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de desmuntatge,
elements separadors pel recobriment de les barres.
Inclou la col·locació de separadors pel recobriment de rodons.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

B0A14200

P- 25

E31DC100

m2

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per
a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
Filferro recuit de diàmetre 3 mm
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Desencofrant
Altres conceptes

B0A14300
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0DZA000

P- 26

E3C515H3

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments.

m3

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.

0,00423 €
0,80 €
13,44 €

0,07344 €
0,14260 €
1,78200 €
0,69340 €
0,05700 €
10,69 €
58,05 €

Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta posada en obra i acabat.

B065960B

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
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
Altres conceptes

47,95350 €
10,10 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 27

CODI
E3CB4000

UA
kg

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.

Pàg.:

7

PREU
0,83 €

Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de desmuntatge,
elements separadors pel recobriment de les barres.
Inclou la col·locació de separadors pel recobriment de rodons.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

B0A14200

P- 28

E3CDD100

m2

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per
a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Desencofrant
Altres conceptes

B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D71130
B0DZA000

P- 29

E3Z112P1

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments.

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió.

0,00423 €
0,83 €
18,30 €

0,14260 €
0,80992 €
0,29942 €
0,97900 €
0,05700 €
16,01 €
7,25 €

Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat, curat i, en definitiva, tot
allò necessari per a la seva correcta posada en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20
Altres conceptes

B06NLA2C

P- 30

E441X003

kg

Acer Inox S355JR 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 , col·locat a l'obra amb soldadura i cargols, segons
documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

4,18425 €
3,07 €
1,23 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 31

CODI
B44Z8025

E442X002

UA

kg

E4435111

kg

E45118H4

m3

E453A8H4

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
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
Altres conceptes

B065960B

P- 34

Acer Inox. S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i , col·locat a l'obra amb cargols
i soldat, segons documentació gràfica i escrita del projecte.

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de
talls, mermemes, pletines, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant
Altres conceptes

B44Z5011

P- 33

DESCRIPCIÓ
Acer S355JR 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
Altres conceptes

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant
Altres conceptes

B44Z80B5

P- 32

Data: 05/01/18

m3

Formigó per a bigues inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Pàg.:

8

PREU
0,85000 €

0,38 €
1,26 €

0,90000 €

0,36 €
0,92 €

0,58000 €
0,34 €
70,09 €

47,95350 €
22,14 €
67,14 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 35

CODI
B065960B

E45C18G3

UA

m3

E45CA8S4

m3

E4B14000

kg

E4B36000

B0A14200

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb
bomba.

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica i escrita del
projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

B0A14200

P- 38

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb mitjans manuals i/o mecànics.

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa
Altres conceptes

B065960J

P- 37

DESCRIPCIÓ
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
Altres conceptes

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa
Altres conceptes

B065960C

P- 36

Data: 05/01/18

kg

Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica i escrita del
projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

Pàg.:

9

PREU
45,67000 €
21,47 €
61,58 €

46,58340 €
15,00 €
62,48 €

48,43980 €
14,04 €
0,81 €

0,00415 €
0,81 €
0,90 €

0,00747 €
0,89 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 39

CODI
E4BA4000

UA
kg

E4BC4000

kg

E4BCDAJJ

m2

E4BCM8JJ

B0A14200
B0B34258

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació gràfica i escrita
del projecte.

Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de
retalls, mermemes, solapaments, patilles, elements separadors pel
recobriment de les barres, taladres i resides epoxídiques si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Altres conceptes

B0A14200
B0B34138

P- 42

Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons documentació
gràfica i escrita del projecte.

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

B0A14200

P- 41

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

B0A14200

P- 40

Data: 05/01/18

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de
retalls, mermemes, solapaments, patilles, elements separadors pel
recobriment de les barres, taladres i resides epoxídiques si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Pàg.:

10

PREU
0,92 €

0,01245 €
0,91 €
0,94 €

0,00996 €
0,93 €
7,64 €

0,01660 €
6,80400 €
0,82 €
6,33 €

0,01660 €
5,48400 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 43

E4D1U010

m2

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per
a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
Filferro recuit de diàmetre 3 mm
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150 usos
Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos
Desencofrant
Altres conceptes

B0A14300
B0D21030
B0D31000
B0D6U005
B0D6U010
B0D72120
B0DZA000

P- 44

E4D3X005

m2

B0DZA000
B0DZU010

E4DC1D02

B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0
B0D71130
B0D75000
B0DZA000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a bigues de
directriu recta, per a deixar el formigó vist, a 6 m d'alçària, com a màxim.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per
a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10
mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant
Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics
Altres conceptes

B0A31000
B0D21030
B0D6U005
B0D71130
B0D75000

P- 45

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta per a pilars de secció
rectangular, per a deixar el formigó vist, de 8 m d'alçària, com a màxim.

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist.
Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per
a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10
mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant
Altres conceptes

Pàg.:

11

PREU
0,83 €
24,48 €

0,14400
0,28350
0,47277
0,08115
0,06666
1,79400

€
€
€
€
€
€

0,09500 €
21,54 €
46,04 €

0,14250
0,32400
1,46070
0,97900
5,66500

€
€
€
€
€

0,15200 €
0,30000 €
37,02 €
30,98 €

0,09567
0,26730
0,29942
0,09709
0,97900
5,92250

€
€
€
€
€
€

0,11400 €
23,21 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 46

CODI
E4DCBD02

UA
m2

B0DZA000

E4DCJD00

m2

B0A31000
B0D31000
B0D71130
B0DZA000

P- 48

E4EZ3000

kg

E4F2B51H

B0F1K2A1

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist.

m3

Pàg.:

12

PREU
45,65 €

0,09567
0,35046
0,59884
0,23360
0,97900
5,92250

€
€
€
€
€
€

0,11400 €
37,36 €

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi.

13,81 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Clau acer
Llata de fusta de pi
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Desencofrant
Altres conceptes

0,09567 €
0,29942 €
0,97900 €
0,07600 €
12,36 €

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, segons
documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

B0A14200

P- 49

DESCRIPCIÓ

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants, subministre de separadors per
a barres d'acer, desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcte encofrat, acabat i desencofrat.
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10
mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant
Altres conceptes

B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D629A0
B0D71130
B0D75000

P- 47

Data: 05/01/18

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-25, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 9 N/mm2.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,75 €

0,00415 €
0,75 €
168,14 €

29,20320 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 50

E4Z22A11

m

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric en planta o alçat.
Inclou part proporcional d'ancoratges d'acer inoxidable per a murs en testa,
model MunAn S140 o equivalentde retalls, mermemes, retalls, solapaments,
patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de
les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer
epoxi de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i
rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre. Inclosa la part proporcional
d'ancoratges d'acer inoxidable per a murs en testa, model MunAn S140 o
equivalent.
Altres conceptes

B4Z22A10

P- 51

E4Z23R11

m

E5113391

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer
inoxidable de 250 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de
diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric en planta o alçat.
Inclou part proporcional d'ancoratges d'acer inoxidable per a murs en testa,
model MunAn S140 o equivalentde retalls, mermemes, retalls, solapaments,
patilles, armadures de desmuntatge, elements separadors pel recobriment de
les barres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer
inoxidable de 250 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de
diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre
Altres conceptes

B4Z23R10

P- 52

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer amb
recobriment epoxi de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de
diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret.

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir.

Pàg.:

13

PREU
138,94 €
1,98 €

1,74300 €

0,24 €
2,41 €

1,99500 €
0,42 €
5,45 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
B0351000

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm
Altres conceptes

2,94276 €
2,51 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 53

CODI
E5330A01

UA
m2

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada
bituminosa amb perfil d'ona gran col·locada amb fixacions mecàniques.

Pàg.:

14

PREU
7,57 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou
subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part
proporcional de fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
B5320A00

Placa conformada bituminosa de perfil d' ona gran, d'1 m d'amplària i 2 m de
llargària
Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de metall i goma
Altres conceptes

B5ZZJXP0

P- 54

E5Z15N4B

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície d'amidament teòrica en alçat o planta
. Inclou subminsitre, col·locació, mermes, part proporcional de medis
auxiliars,tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 55

E5Z1EUK0

m2

B05B1001
B0FA12A0

P- 56

E5Z26D31

m2

Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid
Ciment ràpid CNR4 en sacs
Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1
Altres conceptes
Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat
remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou
subminsitre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 57

E5Z2F2KA

B0F96550

m2

Solera d'encadellat ceràmic de 600x250x35 mm, col·locat amb morter mixt
1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Encadellat ceràmic de 600x250x35 mm
Altres conceptes

3,73000 €
0,15300 €
3,69 €
9,61 €

9,61 €
16,91 €
0,15015 €
2,09055 €
14,67 €
6,79 €

6,79 €
10,56 €

1,60998 €
8,95 €
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CODI
E5ZD2G0U

UA
m

E5ZD55C4

m

B5ZZAEJ0

E5ZEU200

m

E5ZH4DQ4

B5ZZJLPT
BD514DQ1

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada
i de 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques.

Base per a ràfec o vora lliure de teulada amb supermaó de 500x200x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurada en planta
o alçat. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Altres conceptes

B0F85240

P- 61

Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter
asfàltic.

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en
planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de peces, mermes,
solapaments, fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs
Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom
Altres conceptes

B5ZD15C3

P- 60

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en
planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de peces, mermes, rejuntat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de
28x14x1 cm, de color vermell
Altres conceptes

B0FG3JA3

P- 59

Data: 05/01/18

u

Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica,
col·locada amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm
Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica
Altres conceptes

Pàg.:

15

PREU
4,79 €

0,74970 €
4,04 €
12,89 €

8,17020 €
0,24000 €
4,48 €
13,65 €

0,34000 €
13,31 €
30,60 €

0,72000 €
16,26000 €
13,62 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 62

CODI
E5ZJ1D6P

UA
m

E5ZZ6840

m3

E612BR1K

m2

E614DN1K

B0F85262

Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb encofrat pla i formigó de
200 kg/m3.

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes

B0F1D2A1

P- 65

Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant.

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Altres conceptes

B0D71130

P- 64

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, fixacions mecàniques o especials, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 150 mm
Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 150 mm
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm
Altres conceptes

B5ZH1D60
B5ZHBD60
B5ZZJLPT

P- 63

Data: 05/01/18

m2

Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, supermaó de 500x200x60 mm, LD,
categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:2:10.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Supermaó de 500x200x60 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Altres conceptes

Pàg.:

16

PREU
14,58 €

3,30073 €
3,44000 €
0,79200 €
7,05 €
79,24 €

4,45445 €
74,79 €
21,10 €

3,74400 €
17,36 €
7,91 €

1,42902 €
6,48 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 66

CODI
E614MP1K

UA
m2

E616613S

m2

E66AA300

B66AA00A

B66ZA000

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, supermaó de 600x250x70 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:2:10.

Paredó per a tancament de gruix 4 cm, de pitxolí massís 290x100x40 mm,
col·locat amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Pitxolí d'elaboració manual de 290x100x40 mm,de cara vista i de color
vermell, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes

B0F21243

P- 68

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Supermaó de 600x250x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Altres conceptes

B0F86570

P- 67

Data: 05/01/18

m2

Tancament fixe o porta practible batent a base de tauler plaques compactes
(HPL) a base de resines termo-enduribles, reforçades amb fibres basades en
fusta i fabricades a altra pressió i temperatura, de la casa TRESPA o
equivalent, acabat a color a les dues cares, amb ferramenta d'acer
inoxidable, per a una altura total de 205cm.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, ferramenta d'acer
inoxidable, frontisses, tiradors, tanca amb indicació exterior de portes, peus
regulables, perfil superior de suport amb elements de fixació, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Plaques compactes (HPL) a base de resines termo-enduribles, reforçades
amb fibres basades en fusta i fabricades a altra pressió i temperatura, amb
superfície decorativa dura integrada en resines de melamina, de la casa
TRESPA o equivalent.
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
Altres conceptes

Pàg.:

17

PREU
9,27 €

1,71023 €
7,56 €
30,20 €

6,65000 €
23,55 €
183,46 €

147,84000 €

25,95000 €
9,67 €
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NÚMERO
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CODI
E6Z13E3V

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Caixes per a persiana enrotllable, en paret de màxim 35cm, de poliestirè
expandit de 40kg/m³, reforçat per dues plaques perforades d'acer galvanitzat,
amb acabats laterals pre-revestiment, amb perfilaria d'alumini incorporat i
registre de persiana inferior, dotada de perfil ocult per al pas de ceràmica
tipus ´´pitxolí´´, model CAJAISLANT de BECK-HEUN, per a un accionament
a través de motor, col·locada segons especificacions del fabricant.

Pàg.:

18

PREU
51,83 €

Tot inclòs i totalment acabat. Mesura teòrca d'amidament. Inclou subminsitre,
col·locació, tapa inferior en PVC, fixacions mecàniques metàl·liques si escau,
cintes d'acer galvanitzat per a llindes de major llargada, tall, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
B0710150

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Caixa per a persiana enrotllable, de formigó armat per a revestir, de 35x20
cm, més de 2 i fins a 3 m de llargària, per a un accionament a través de
motor, cinta o torn
Altres conceptes

B6Z11E30

P- 70

E711EF66

m2

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou
subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part
proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2
Emulsió bituminosa, tipus ED
Altres conceptes

B711Q060
B7Z24000

P- 71

E711EGG6

B711X0L0
B7Z24000

Membrana per a impermeabilització de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402
de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP
amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides en calent, prèvia
imprimació.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou
subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part
proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 30-FP amb armadura
de feltre de polièster de 160 g/m2
Emulsió bituminosa, tipus ED
Altres conceptes

0,25988 €
45,15000 €
6,42 €
21,55 €

9,81200 €
0,15300 €
11,59 €
18,18 €

6,40200 €
0,15300 €
11,63 €
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P- 72

CODI
E7B11170

UA
m2

E7C124A0

m2

E7C126A0

m2

E7C2G474

B7C2G470
B7CZ1400

Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de
densitat 35 kg/m3, projectat.

Aïllament amorf, de 6 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de
densitat 35 kg/m3, projectat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou desplaçament de
maquinària, subminsitre, col·locació, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar
Altres conceptes

B7C100AE

P- 75

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 70 a
90 g/m2, col·locat sense adherir.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou subminsitre, col·locació,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar
Altres conceptes

B7C100AE

P- 74

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta de làmina.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, retall, solapaments,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70
a 90 g/m2
Altres conceptes

B7B11170

P- 73

Data: 05/01/18

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,429 i 1,29
m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions
mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes part proporcional
d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,429 i 1,29 m2.K/W, amb
la superfície llisa i cantell mitjamossa
Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a
màxim
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
1,52 €

0,58300 €
0,94 €
16,52 €

5,09964 €
11,42 €
20,44 €

7,64946 €
12,79 €
6,29 €

4,23150 €
0,42000 €
1,64 €
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P- 76

CODI
E7C2G671

UA
m2

E7C945C4

m2

B7CZ1400

E7CN1831

B7CN1830

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,143 i 1,935
m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir.

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de
40 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres,
col·locat amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, fixacinos mecàniques,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Feltre de llana mineral de roca de 41 a 45 kg/m3 de 40 mm de gruix amb
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres
Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a
màxim
Altres conceptes

B7C945C0

P- 78

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en alçat o planta d'aïllament.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes part proporcional
d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,143 i 1,935 m2.K/W,
amb la superfície llisa i cantell mitjamossa
Altres conceptes

B7C2G670

P- 77

Data: 05/01/18

m2

Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de
gruix formada per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma
de polietilè i làmina d'alumini en una cara, col·locat sense adherir.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'aïllament. Inclou
subministre, col·locació, talls, mermes, solapaments, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8 mm de gruix formada
per un nucli de làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i
làmina d'alumini en una cara
Altres conceptes

Pàg.:
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7,30 €

6,11100 €
1,19 €
3,98 €

2,10000 €
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1,46 €
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CODI
E7D21722

UA
m2

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500
kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials, per a una estabilitat
al foc EF-90.

Pàg.:

21

PREU
13,20 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou subminsitre, col·locació,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
B0111000
B7D20021

P- 80

P- 81

E7Z15MD0

E81125B2

Aigua
Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
per a aïllament contra el foc, en sacs
Altres conceptes
m

m2

E81135B2

m2

5,45 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric Inclou subminsitre, col·locació,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

5,45 €

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter hidròfug, remolinat.

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació
de cantoneres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 83

E81136B2

m2

3,38 €

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació
de cantoneres, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes
P- 82

0,02479 €
9,79200 €

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:4, remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació
de mestres, cantoneres, part proporcional de malla de fibra de vidre revestida
de PVC, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

13,89 €

13,89 €
14,06 €

14,06 €
14,97 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 84

CODI
B8Z10149

E8122212

UA

m2

E8241345

m2

B0711010
B0FH2163

E831G100

B05A2201
B0711024
B081C010
B83116QR

B83Z1100

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu mitjà, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tall de
peces, mermes, cantoneres d'alumini, rejuntat, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004
Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de
forma rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu mitjà, grup BIII
(UNE-EN 14411)
Altres conceptes

B05A2103

P- 86

DESCRIPCIÓ
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x3 mm, amb un
pes mínim de 85 g/m2
Altres conceptes

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou formació
de cantoneres, reglada de sòcol, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes

B0521200

P- 85

Data: 05/01/18

m2

Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de
gres porcellànic premsat amb acabat rugós, llargària entre 115 i 125 cm,
alçària entre 55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
TE (UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tall de
peces, mermes, cantoneres d'alumini, rejuntat, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, gris
Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004
Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN
934-3
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 rugós color estàndard, de designació BIa
segons norma UNE-EN 14411
Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

Pàg.:
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PREU
0,09400 €
14,88 €
9,33 €

0,06384 €
9,27 €
14,62 €

0,10710 €
0,93153 €
6,36900 €
7,21 €
45,79 €

0,17388 €
3,89550 €
2,07900 €
13,97400 €

0,64000 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 87

E841BD11

m2

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en
planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, part proporcional
de cortiners, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de
suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat superficial perforat, amb
cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 19
mm de gruix , i reacció al foc A2-s1, d0
Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm
formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de
perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a
14 kg
Altres conceptes

B841BD10
B84ZD510

P- 88

E8443220

B0A44000
B0CC1310
B7J500ZZ
B7JZ00E1
B84Z5610

Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat superficial perforat, amb
cantell rebaixat (E) segons la norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19
mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura acer galvanitzat vista
format per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada
1,2 m fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfil
secundaris col·locats formant retícula.

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en
planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, part proporcional
de cortiners, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de
suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Visos per a plaques de guix laminat
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
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
Altres conceptes

Pàg.:

23

PREU
25,03 €
12,91 €

4,13030 €
2,64710 €

6,13 €
20,05 €

1,16100 €
3,10030 €
0,34965 €
0,09450 €
3,20000 €

12,14 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 89

CODI
E8447220

UA
m2

B7J500ZZ
B7JZ00E1
B84Z5610

E84ZG2G0

u

E84ZGSAS

P40

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.

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50
cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix
total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció,
col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tall, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat
formada per marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un
gruix total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció
Altres conceptes

B84ZG2G0

P- 91

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en
planta. Inclou subministrament, muntatge, retalls, mermes, part proporcional
de cortiners, trobament amb vores, estructura d'acer galvanitzat, varetes de
suspensió, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Visos per a plaques de guix laminat
Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA),
segons la norma UNE-EN 520
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
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
Altres conceptes

B0A44000
B0CC2310

P- 90

Data: 05/01/18

u

Subministre i col·locació de persiana de lamel·les fixes de formigó
prefabricat, color gris, de dimensions 40×40cm, de la casa SAS o equivalent,
dotada de malla mosquietar metàl·lica interior.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, malla
mosquitera, tall, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Persiana de lamel·les fixes de formigó prefabricat, color gris, de dimensions
40x40 cm i amb un espai lliure entre lamel·les de 7 cm, pes 10,21 kg/u, ref.
P-40 de la sèrie Persianes de SAS, dotada de malla mosquietar metàl·lica
interior.
Altres conceptes

Pàg.:

24

PREU
21,72 €

1,16100 €
4,78950 €
0,34965 €
0,09450 €
3,20000 €

12,13 €
22,30 €

15,47000 €
6,83 €
17,23 €

12,72000 €

4,51 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
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CODI
E86A54A5

UA
m2

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Folrat de tancament practicable amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), de 0,6 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre porta de fusta.

Pàg.:

25

PREU
16,19 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subminsitre,
fixacions a tancament, soldadures, plecs, corbatures si escau, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
B86354A5

P- 93

E894BBJ0

m2

E898D240

m2

E898D620

B89Z2000

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.

15,81 €

Pintat de parament exterior i interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou
subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Pintura plàstica per a exteriors
Altres conceptes

B89ZPE00

P- 95

8,56800 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou
subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Esmalt sintètic
Imprimació antioxidant
Altres conceptes

B89ZB000
B8ZAA000

P- 94

Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,6 mm de gruix, acabat
mate i tallat a mida
Altres conceptes

m2

Pintat de parament vertical interior o exterior de ciment, amb pintura al ciment
amb acabat llis, amb dues capes d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou
subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Pintura al ciment
Altres conceptes

7,62 €

1,86150 €
1,61568 €
12,33 €
3,43 €

1,69646 €
1,73 €
2,01 €

0,24072 €
1,77 €
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CODI
E898J2A0

UA
m2

E8B2U001

m2

E8EG8CNA

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat.

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada
a dues mans.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou
subministre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en
dispersió aquosa
Altres conceptes

B89ZU001

P- 98

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou
subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Pintura plàstica per a interiors
Segelladora
Altres conceptes

B89ZPD00
B8ZA1000

P- 97

Data: 05/01/18

m2

Arrimador o porta interior amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques
fabricat per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat,
per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit melamínic, d'una cara vista, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre parament vertical interior.

Pàg.:

26

PREU
3,06 €

0,84731 €
0,45288 €
1,76 €
13,90 €

7,74600 €
6,15 €
28,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subminsitre,
fixacions a parament, reixes de ventilació o equivalents si escau, ferramenta i
clau per a portes, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
B0A32000
B0A61500
B0CU24HD

P- 99

E8J36A8K

m

Clau acer galvanitzat
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF,
de 19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons
UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat melamínic.
Altres conceptes

0,18486 €
0,37500 €
9,79000 €

Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb pedra artificial de morter
de ciment blanc, sortida de motlle, amb trencaaigües als dos cantells,
col·locada amb morter mixt 1:2:10.

45,60 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica d'amidament. Inclou
subministre, col·locació, talls, mermes, solapaments, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

17,75 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 100

CODI
B0GAB1F5

E8MAU050

UA

m2

E8N9SD11

DESCRIPCIÓ
Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de motlle, per a
coronament de parets de 33 a 47 cm de gruix i amb trencaaigües als dos
cantells
Altres conceptes
Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda, escopidors i portes d'armaris
d'instal·lacions o altres peces) amb planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de
gruix, col.locada amb fixacions mecàniques, amb geometria lineal o corba,
acabat recte o corbat, col.locada amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou subminsitre,
fixacions a parament, reixes de ventilació o equivalents, soldadures, plecs,
corbatures si escau, trencaaigües als escopidors, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
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
Altres conceptes

B44Z50B6

P- 101

Data: 05/01/18

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix,
15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec, per a cantonera
interior, col·locat amb fixacions mecàniques.

Pàg.:

27

PREU
39,20880 €
6,39 €
79,99 €

64,05600 €
15,93 €
9,05 €

Totalment acabat. Inclou fixacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.

B0A5AA00
B0CHSD11

P- 102

E93617B6

B065960K

m2

Cargol autoroscant amb volandera
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,6 mm de gruix,
15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec, per a cantonera
interior
Altres conceptes

0,60000 €
2,62395 €

Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des
de camió.

12,08 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat,
encofrat si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a
classe d'exposició IIa
Altres conceptes

5,83 €

7,33721 €
4,74 €
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CODI
E93AV116

UA
m2

E9DD1C33

m2

B0711010
B0FHD172

E9E1321G

B0111000
B0310500
B0512401
B9E13200

Recrescuda i anivellament del suport de 80 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada
mitjançant bombeig.

Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a
25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou tall de
peces, mermes, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004
Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)
Altres conceptes

B05A2103

P- 105

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat,
encofrat si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C12 de resistència a
compressió i classe F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813,
subministrada a granel
Altres conceptes

B0731330

P- 104

Data: 05/01/18

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 truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland.
Totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou paviment d'estesa
d'escales, part proporcional de peces tàtils indicador tipus botonera o lineal,
tall de peces, part proporcional de mermes, estesa amb sorra-ciment, rejuntat
de morter, part proporcional de peces especials per a la formació d'un
paviment tàctil direccional, part proporcional per a la formació d'un paviment
tèctil indicador tipus botonera, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aigua
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
Altres conceptes

Pàg.:

28

PREU
7,18 €

5,28000 €
1,90 €
23,72 €

0,29925 €
1,33067 €
10,85280 €
11,24 €
23,61 €

0,00067 €
0,52982 €
0,18929 €
4,46760 €
18,42 €
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CODI
E9G2G632

UA
m2

B9GZ1200

E9GZA564

DESCRIPCIÓ
Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3 kg/m2 de pols de quars
color, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, col·locat amb transport interior mecànic o manual, estesa i
vibratge manual i remolinat mecànic.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou mermes, vibrat, curat,
encofrat si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Pols de quars color
Altres conceptes

B065970B

P- 107

Data: 05/01/18

m

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm.
Totalment acabat. Superfície teòrica de junt. Inclou retalls, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Altres conceptes

P- 108

E9JE9200

m2

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta o alçat.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i
9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, per a instal·lació en superfície o
encastat en paviments laminats
Altres conceptes

B9JE9200

P- 109

E9JZU100

B44Z5026

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9
mm d'alçària, amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en
paviments laminats.

kg

Subministrament i col·locació de perfil perimetral d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques per a col·locació de pelfuts.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica mesurada en planta o alçat.
Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, fixacins mecàniques,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat
Altres conceptes

Pàg.:

29

PREU
12,60 €

7,38203 €
3,34746 €
1,87 €
4,40 €

4,40 €
148,15 €

147,91000 €
0,24 €
3,64 €

1,32300 €
2,32 €
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NÚMERO
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CODI
E9P67A99

UA
m2

B9PZ1400

E9U21010

m

E9U371A1

m

B0711010
B9U371A0

E9UA7111

B0A61500
B9UA7110

Sòcol polit de mitja canya, de color a escollir de 120x7.5x5 cm, col·locat amb
morter de ciment 1:6 elaborat a obra.

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en
planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de peces, mermes, rejuntat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004
Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària
Altres conceptes

B05A2103

P- 113

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de
gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en
calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

Totalment acabat. Inclou pasta adhesiva especial, morter adhesiu, rejuntat,
tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Beurada de color
Sòcol de mitja canya de color a escollir de 120 x 7.5 x 5 cm.
Altres conceptes

B9CZ2000
B9U21010

P- 112

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou
subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part
proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Adhesiu en dispersió aquosa
Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de 4mm de
gruix
Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre
Altres conceptes

B0901000
B9P67A99

P- 111

Data: 05/01/18

m

Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat
amb tacs i cargols.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en
planta. Inclou subministrament, col·locació, tall de peces, mermes, rejuntat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb base portacables

Pàg.:

30

PREU
22,87 €

0,59850 €
16,51650 €
0,07920 €
5,68 €
15,09 €

0,06300 €
11,62800 €
3,40 €
5,10 €

0,02102 €
0,09975 €
3,12120 €
1,86 €
5,17 €

0,24000 €
2,89680 €
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NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 114

E9VZ191K

m

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica d'amidament mesurat en
planta. Inclou tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1
Altres conceptes

B0FA12A0

P- 115

EABG9A62

u

BAZGC360

EABG9A68

BABG9768

BAZGC360
BAZPA140

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra màxim de 100x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, amb topall, maneta, pany i clau
mestrejada, acabat esmaltat, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall d'acer
inoxidable, pany, pom i altres accessoris d'alumini lacat, clau mestrejada, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra màxim de 100x225 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat
Ferramenta per a porta d'una fulla batent, de preu mitjà
Altres conceptes

BABG9762

P- 116

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter
mixt 1:2:10.

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra màxim de 100x235 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x80 de vidre laminat
5+5, pany de cop, manet i clau mestrejada, acabat esmaltat color a escollir,
dotada de mecanisme antipànic ocult i homologat amb sistema
d'accionament basculant i 1 punt de tancament, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, bastiment de
base per a paret, folrat de bastiment i tapajunts de fusta lacada del mateix
color, vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer inoxidable, maneta, pany, i altres
accessoris d'alumini lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra màxim de 100x235 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x80 de vidre laminat
5+5, pany de cop, manet i clau mestrejada, acabat esmaltat.
Ferramenta per a porta d'una fulla batent, de preu mitjà
Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament basculant, amb 1 punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125
Altres conceptes

Pàg.:

31

PREU
2,03 €
9,68 €

1,10002 €
8,58 €
127,13 €

106,32000 €
18,51000 €
2,30 €
232,25 €

134,32000 €

18,51000 €
78,71000 €
0,71 €
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CODI
EABG9A69

UA
u

BAZGC360

EABGP768

u

BAZGC370
BAZPA260

EASA71P2

BASA71P2

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra màxim de 100x235 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x80 de vidre laminat
5+5, amb topall, maneta, pany i clau mestrejada, acabat esmaltat color a
escollir, col·locada.

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un
buit d'obra màxim de 200x235 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, dues finestres de 73x175cm de
vidre laminat 5+5, amb topall, maneta, pany i clau mestrejada, acabat
esmaltat color a escollir, dotada de mecanisme antipànic ocult i homologat
amb sistema d'accionament basculant i 3 punts de tancament, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, bastiment de
base per a paret, folrat de bastiment i tapajunts de fusta lacada del mateix
color, vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer inoxidable, maneta, pany, i altres
accessoris d'alumini lacat, clau mestrejada, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un
buit d'obra màxim de 200x235 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, dues finestres de 73x175cm de
vidre laminat 5+5, pany de cop, manet i clau mestrejada, acabat esmaltat
color a escollir.
Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà
Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme
ocult, homologat segons UNE-EN 1125
Altres conceptes

BABGPA68

P- 119

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, bastiment de
base per a paret, folrat de bastiment i tapajunts de fusta lacada del mateix
color, vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer inoxidable, maneta, pany i altres
accessoris d'alumini lacat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra màxim de 100x235 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x80 de vidre laminat
5+5, pany de cop, manet i clau mestrejada, acabat esmaltat.
Ferramenta per a porta d'una fulla batent, de preu mitjà
Altres conceptes

BABG9768

P- 118

Data: 05/01/18

u

Porta tallafocs acer galvanitzat, EI2-45-C2, una fulla batent, per a una llum de
90x210 cm, preu alt, amb topall, maneta, pany i clau mestrejada, acabat
esmaltat, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, topall d'acer
inoxidable, maneta, pany, i altres accessoris d'alumini lacat, clau mestrejada,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Porta tallafocs acer galvanitzat, EI2-45-C2 una fulla batent per a una llum de
90x210 cm, preu alt
Altres conceptes

Pàg.:

32

PREU
154,71 €

134,32000 €

18,51000 €
1,88 €
435,10 €

221,09000 €

41,36000 €
172,48000 €
0,17 €
170,80 €

169,16000 €
1,64 €
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CODI
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UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

33

PREU

Motor tubular per a persiana enrotllable model Beck-Heun o equivalent.

33,00 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, connexió a xarxa
elèctrica, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
BAVZ0AL0

Motor tubular per a persiana enrotllable model Beck-Heun.
Altres conceptes

P- 121

EB121LAM

m

Barana d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica i escrita del projecte,
formada per una pletina d'acer galvanitzat fixada mecànicament sobre la que
es disposen els tubs rodons també d'acer galvanitzat, segons documentació
gràfica del projecte.

26,50140 €
6,50 €
198,68 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, pletina, fixacions mecàniques, part proporcional
de portes, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

B0A62F00
BB12F6BR

P- 122

EB122FA5

B0710180
BB127WAG

m

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
Barana d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica i escrita del
projecte, formada per una pletina d'acer galvanitzat fixada mecànicament
sobre la que es disposen els tubs rodons també d'acer galvanitzat, segons
documentació gràfica del projecte.
Altres conceptes

1,12000 €
190,84000 €

Barana d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica i escrita del projecte,
amb muntants d'acer, marc tubular i relliga interior, igual a la preexistent.
ancorada a l'obra amb morter o amb pletines i fixacions mecàniques.

127,08 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, morter o pletina i fixacions mecàniques, part
proporcional de portes, talls, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Barana d'acer galvanitzat, segons documentació gràfica i escrita del
projecte, amb muntants d'acer, marc tubular i relliga interior, igual a la
preexistent. ancorada a l'obra amb morter o amb pletines i fixacions
mecàniques.
Altres conceptes

6,72 €

0,20523 €
111,81000 €

15,06 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 123

CODI
EB122JAE

UA
m

EB927FF1

u

EC1K1502

u

EC1K1503

B0A61500
B0A81010
BC1K1501

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de
15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament.

Mirall amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm
d'altura per 600mm d'amplada, col·locat fixat mecànicament a parament,
model 08052 de NOFER o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions
mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Grapa metàl.lica per a fixar miralls
Mirall marc d'acer inoxidable 800x600
Altres conceptes

B0A61500
B0A81010
BC1K1500

P- 126

Col·locació de barana preexistent, formada per un passamà rodó i dos
muntants també rodons, ancorada a l'obra amb daus de formigó.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, suports,
fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de
15x15 cm amb suport per a fixar mecànicament
Altres conceptes

B0A61600
BB927FF1

P- 125

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics d'amidament. Inclou daus de
formigó, talls, mermes, rectificacions si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa
Altres conceptes

B065960C

P- 124

Data: 05/01/18

u

Mirall adaptat amb angle d'inclinació regulable, amb marc d'acer inoxidable
AISI 304, amb acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm d'amplada,
col·locat amb plaqueta reclinable de fixació a paret, col·locat fixat
mecànicament a parament, model 8023 - 8024 de NOFER o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions
mecàniques, plaqueta reclinable, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Grapa metàl.lica per a fixar miralls
MIrall adaptat 800x600mm
Altres conceptes

Pàg.:

34

PREU
21,23 €

4,56700 €
16,66 €
15,17 €

0,20000 €
10,45000 €
4,52 €
99,85 €

0,26400 €
3,62920 €
81,04000 €
14,92 €
144,45 €

0,26400 €
3,62920 €
128,25000 €
12,31 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 127

CODI
ED111E21

UA
m

BDW3B200
BDY3B200

ED111E51

m

BDW3B500
BDY3B500

ED111E61

BD13269B
BDW3B600
BDY3B600

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm
Altres conceptes

BD13259B

P- 129

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm
Altres conceptes

BD13229B

P- 128

Data: 05/01/18

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm
Altres conceptes

Pàg.:

35

PREU
9,94 €

0,71250 €
0,50000 €
0,01000 €
8,72 €
11,38 €

1,41250 €
1,26000 €
0,02000 €
8,69 €
12,21 €

1,71250 €
1,79000 €
0,03000 €
8,68 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 130

CODI
ED111E71

UA
m

BDW3B700
BDY3B700

ED15B871

m

BD1Z2300
BDW3B800
BDY3B800

ED15E771

BD13277B
BD1Z2200
BDW3B700
BDY3B700

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró.

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, fixacions mecàniques o especials, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar
Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm
Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm
Altres conceptes

BD13187B

P- 132

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm
Altres conceptes

BD13279B

P- 131

Data: 05/01/18

m

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar
Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm
Altres conceptes

Pàg.:

36

PREU
14,70 €

2,26250 €
3,73000 €
0,06000 €
8,65 €
14,77 €

3,08000 €
1,05860 €
1,71600 €
0,08000 €
8,84 €
12,65 €

2,40800 €
0,56280 €
1,23090 €
0,06000 €
8,39 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 133

CODI
ED351430

UA
u

ED359565

u

B064300C
B0F15251
BD3Z2776

ED51LDP0

B5ZZJLPT
BD514DP0

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat segons documentació gràfica del projecte.

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat, segons documentació gràfica
del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou base de formigó, paret d'obra de fàbrica,
arrebossat i lliscat interior, base de formigó, reblert final, marc i tapa
registrable i estanc de fosa, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
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
Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm
Altres conceptes

B0111000
B0512401

P- 135

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou base de formigó, paret d'obra de fàbrica,
arrebossat i lliscat interior, base de formigó, reblert final, marc i tapa
registrable i estanc de fosa, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides
interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a
3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat
Altres conceptes

BD351430

P- 134

Data: 05/01/18

u

Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava ,
col·locada fixacions mecàniques, segons documentació gràfica del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre i instal.lació, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm
Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava
Altres conceptes

Pàg.:

37

PREU
38,83 €

23,95000 €
14,88 €
175,97 €

0,00134 €
0,25645 €
3,51803 €
22,00000 €
16,97000 €
133,22 €
25,21 €

0,72000 €
14,03000 €
10,46 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 136

CODI
ED5A1600

UA
m

ED5FC194

m

BD5FC194

ED5H2185

B064300C
BD5H2185

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm.

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària 100 a 200 mm i 130 a
160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada
classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de
100 mm de gruix.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
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
Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de 100 a 200 mm i 130
a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada
classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
Altres conceptes

B064300C

P- 138

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre
Altres conceptes

BD5A2E00

P- 137

Data: 05/01/18

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i de 100
a 130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada
classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de
100 mm de gruix.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris i peces especials,
colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
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
Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a
130 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada
classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
Altres conceptes

Pàg.:

38

PREU
6,64 €

2,61450 €
4,03 €
41,15 €

3,18318 €
27,87750 €
10,09 €
58,08 €

2,68297 €
45,86400 €
9,53 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 139

CODI
ED7FBB9P

UA
m

BD1Z3000
BDW3B900
BDY3B900

ED7FE00P

m

BD1Z3000

ED7FR212

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm, penjat al sostre.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, penjat al sostre.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, brides, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
TUB DE PVC PER A CLAVEGUERO, DE D 125 MM I DE 5,00 M DE
LLARGARIA, COM A MAXIM
Brida per a tub penjat del sostre
Altres conceptes

BD135890

P- 141

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, brides, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar
Brida per a tub penjat del sostre
Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm
Altres conceptes

BD13199B

P- 140

Data: 05/01/18

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, brides, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Sense descomposició

P- 142

ED7FR312

B0310500

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, nivellat de la
capa de sorra i reblert superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

Pàg.:

39

PREU
25,42 €

3,57600 €
1,61700 €
3,78840 €
0,17000 €
16,27 €
21,91 €

4,60000 €
1,22500 €
16,09 €
22,47 €

22,47 €
27,82 €

7,83048 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BD7FR310

UA

BDW3B900
BDY3B900

P- 143

ED7FR412

m

BDW3BA00
BDY3BA00

ED7FR512

m

BDW3BB00
BDY3BB00

EDEA10.B

BDEA1.B

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, nivellat de la
capa de sorra i reblert superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm
Altres conceptes

B0310500
BD7FR510

P- 145

DESCRIPCIÓ
Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm
Altres conceptes

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, nivellat de la
capa de sorra i reblert superior amb sorra neta, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm
Altres conceptes

B0310500
BD7FR410

P- 144

Data: 05/01/18

m

Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 40 mm de
diàmetre nominal amb unions encolades o mitjançant juntes d'estanqueitat,
amb p.p. d'accessoris i elements de subjecció. Completament instal·lada.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Tub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 40 mm

Pàg.:

40

PREU
4,06800 €
3,78840 €
0,17000 €
11,96 €
34,04 €

8,67300 €
6,20400 €
6,62310 €
0,30000 €
12,24 €
44,49 €

9,71376 €
9,84000 €
11,95920 €
0,54000 €
12,44 €
6,92 €

1,35000 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BDEA2.B

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Accessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 40 mm

EDEA10.H

m

P- 147

EDEB10.AAA

m

BDEB2.C

EDKZ3174

u

BDKZ3170

EE42Q312

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, col·locació amb
morter, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes
Altres conceptes

B0710150

P- 149

Canonada de PVC per a sanejament enterrat tipus UD, segons norma
UNE-EN 1401-1:1998 de rigidesa anular nominal SN 4 , (SDR ), de 110 mm
de diàmetre nominal, amb unions mitjançant junta elàstica o encolades, amb
p.p. d'accessoris i elements de subjecció. Completament instal·lada.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Tub de PVC per a sanejament enterrat, segons UNE-EN 1401, SN 110,
unió mitjançant junta elàstica o encolada, de 110A mm.
Accessoris i elements de subjecció per a tub de PVC,segons UNE-EN 1401
de 110 mm
Altres conceptes

BDEB1.AA

P- 148

Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1, de 110 mm de
diàmetre nominal amb unions encolades o mitjançant juntes d'estanqueitat,
amb p.p. d'accessoris i elements de subjecció. Completament instal·lada.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Tub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 110 mm
Accessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 110 mm
Altres conceptes

BDEA1.H
BDEA2.H

m

41

PREU
Altres conceptes

P- 146

Pàg.:

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes,
derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.

0,31000 €
5,26 €
15,72 €

3,98000 €
1,26000 €
10,48 €
13,99 €

1,87000 €
1,61000 €
10,51 €
39,59 €

0,15593 €
27,18000 €
12,25 €
8,96 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BE42Q310

UA

BEW43000

P- 150

EE42Q412

m

BEW44000

EE51HP1A

m2

BEW5B000
BEY5B000

EEK1173B

BEK1173B

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment.

Formació de conducte rectangular de llana de vidre UNE-EN 13162 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
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou subministrament,
muntatge, part proporcional d'accessoris, unions, derivacions, fixacions
mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Conducte rectangular de llana de vidre segons UNE-EN 13162, amb
recobriment exterior de planxa d'alumini, amb recobriment interior de film
d'alumini, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica<= 0,033 W/mK,
resistència tèrmica>=0,75758
Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt
Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de
llana aïllant, de preu alt
Altres conceptes

BE51HP10

P- 152

DESCRIPCIÓ
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre
Altres conceptes

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, part proporcional d'accessoris, colzes,
derivacions, fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre
Altres conceptes

BE42Q410

P- 151

Data: 05/01/18

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
corba 45°, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment
Altres conceptes

Pàg.:

42

PREU
1,68300 €
1,08570 €
6,19 €
9,77 €

1,96860 €
2,75000 €
5,05 €
20,44 €

8,86650 €

1,57500 €
0,19000 €
9,81 €
16,85 €

7,61000 €
9,24 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 153

CODI
EEK27A77

UA
u

EEK27KA7

u

EEK3177E

u

EEK31AAE

BEK31AAE

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20
mm, de secció recta i fixada al bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 200x200 mm, d'aletes totes orientables, separades 20
mm, de secció recta i per a fixar al bastiment
Altres conceptes

BEK3177E

P- 156

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment
Altres conceptes

BEK27KA7

P- 155

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals,
d'alumini lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment
Altres conceptes

BEK27A77

P- 154

Data: 05/01/18

u

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes totes orientables, separades 20
mm, de secció recta i fixada al bastiment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 300x300 mm, d'aletes totes orientables, separades 20
mm, de secció recta i per a fixar al bastiment
Altres conceptes

Pàg.:

43

PREU
19,31 €

10,11000 €
9,20 €
39,03 €

23,81000 €
15,22 €
16,85 €

7,61000 €
9,24 €
22,16 €

13,00000 €
9,16 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 157

CODI
EEK71KK1

UA
u

EEKP8411

u

EEU11113

u

BEU11113

P- 160

EEU545A5

u

BEU545A5

P- 161

EEZ51310

BEZ52000
BEZ55000
BEZ5A000
BEZ5H200
BEZ5L000

Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500
mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària
Altres conceptes

BEKP8410

P- 159

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al
bastiment
Altres conceptes

BEK71KK1

P- 158

Data: 05/01/18

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre
Altres conceptes
Termòmetre bimetàl·lic, de contacte, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C,
col·locat amb abraçadora
Termòmetre bimetàl·lic de contacte, d'esfera de 65 mm, de <= 120 °C
Altres conceptes
Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb
detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tap cec, preu alt, per a radiador
Tap amb reducció, preu alt, per a radiador
Purgador per a radiadors, manual
Aixeta per a radiadors, termostàtica, preu alt
Detentor de sortida, preu alt
Altres conceptes

Pàg.:

44

PREU
46,91 €

31,82000 €
15,09 €
134,84 €

124,24000 €
10,60 €
10,40 €
4,36000 €
6,04 €
8,77 €
7,50000 €
1,27 €
25,13 €

0,27000 €
0,90000 €
0,16000 €
11,44000 €
1,70000 €
10,66 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 162

CODI
EF52A3B2

UA
m

BFW52AB0
BFY52AB0

EFA28745

m

BFWA2840
BFYA3840

EFB44351

B0A75600
BFB44351
BFWB5305
BFYB5305

Tub de coure R250 (semidur) de 28 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 superficialment

Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per
encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica d'amidament. Inclou
subministrament, muntatge, encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i
peces especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior
Tub de cPVC de 50 mm de diàmetre nomimal, de 25 bar de pressió nominal,
per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2
Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, per a encolar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, encolat
Altres conceptes

B0A75J00
BFA28740

P- 164

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior
Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons la norma UNE-EN 1057
Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a
soldar per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat
Altres conceptes

B0A75C00
BF52A300

P- 163

Data: 05/01/18

m

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en part proporcional
inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior
Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de
16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
Altres conceptes

Pàg.:

45

PREU
7,34 €

0,09600 €
2,63160 €
0,38700 €
0,19000 €
4,04 €
19,65 €

0,33600 €
13,20900 €
1,43100 €
0,54000 €
4,13 €
1,83 €

0,22400 €
0,28560 €
0,24900 €
0,02000 €
1,05 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 165

CODI
EFB46551

UA
m

BFWB5405
BFYB5405

EFB48751

m

BFWB5505
BFYB5505

EFB4A951

B0A75E00
BFB4A951
BFWB5605
BFYB5605

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en part proporcional
inclosos.

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en part proporcional
inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior
Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de
25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
Altres conceptes

B0A75Y00
BFB48751

P- 167

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
Altres conceptes

B0A75800
BFB46551

P- 166

Data: 05/01/18

m

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en part proporcional
inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
Altres conceptes

Pàg.:

46

PREU
2,25 €

0,24650 €
0,43860 €
0,37200 €
0,02000 €
1,17 €
2,71 €

0,24700 €
0,80580 €
0,46500 €
0,03000 €
1,16 €
3,22 €

0,30000 €
1,05060 €
0,64800 €
0,06000 €
1,16 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 168

CODI
EFB4CB51

UA
m

BFWB5705
BFYB5705

EFQ14462

m

BFYQ1446

EFQ14562

m

BFYQ1456

EFQ14662

BFQ14660
BFYQ1466

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1/2´´, de 30
mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 3/4´´, de 30
mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 3/4´´, de 30
mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 3/4´´, de 30 mm de
gruix
Altres conceptes

BFQ14560

P- 171

Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en part proporcional
inclosos.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1/2´´, de 30
mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 1/2´´, de 30 mm de
gruix
Altres conceptes

BFQ14460

P- 170

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior
Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
Altres conceptes

B0A75F02
BFB4CB51

P- 169

Data: 05/01/18

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´, de 30
mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´, de 30
mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix

Pàg.:

47

PREU
4,44 €

0,38500 €
1,71360 €
1,00500 €
0,08000 €
1,26 €
7,07 €

1,62180 €
0,18000 €
5,27 €
7,56 €

1,78500 €
0,19000 €
5,59 €
7,81 €

1,86660 €
0,21000 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 172

EFQ14672

m

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 30
mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix
Altres conceptes

BFQ14760
BFYQ1466

P- 173

EFQ14682

m

BFYQ1466

EFQ3246K

m

BFYQ3020

EFQ3247K

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 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
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 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix
Altres conceptes

BFQ3246A

P- 175

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´1/2, de 30
mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 30
mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de
canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix
Altres conceptes

BFQ14760

P- 174

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 1´´1/4, de 30
mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà.

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 22
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Pàg.:

48

PREU
5,73 €
7,86 €

1,99920 €
0,21000 €
5,65 €
8,21 €

2,35200 €
0,21000 €
5,65 €
2,03 €

0,36720 €

0,01500 €
1,65 €
2,08 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BFQ3247A

UA

BFYQ3020

P- 176

EFQ324BK

m

BFYQ3020

EFQ324CK

m

BFYQ3020

EFQ3GC6K

BFQ3GC6A
BFYQ3080

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 35
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

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 42
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat .
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
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 42
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix
Altres conceptes

BFQ324CA

P- 178

DESCRIPCIÓ
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 22
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix
Altres conceptes

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
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 35
mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 9 mm de gruix
Altres conceptes

BFQ324BA

P- 177

Data: 05/01/18

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
0,41820 €

0,01500 €
1,65 €
2,60 €

0,66300 €

0,01500 €
1,92 €
2,68 €

0,74460 €

0,01500 €
1,92 €
5,68 €

4,03920 €
0,05500 €
1,59 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 179

CODI
EFQ3GC7K

UA
m

BFYQ3080

EFQ3GC9K

m

BFYQ3080

EFQ3GCBK

m

BFYQ3080

EFR11412

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix.

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix
Altres conceptes

BFQ3GCBA

P- 182

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix
Altres conceptes

BFQ3GC9A

P- 181

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 32 mm de gruix
Altres conceptes

BFQ3GC7A

P- 180

Data: 05/01/18

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Pàg.:

50

PREU
5,80 €

4,16160 €
0,05500 €
1,58 €
6,10 €

4,39620 €
0,05500 €
1,65 €
6,66 €

4,74300 €
0,05500 €
1,86 €
10,29 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BFR11410

UA

BFWR1141
BFYR1141

P- 183

EG116A62

u

BGW11000

EG144902

u

BGW14000

EG151212

BG151212
BGW15000

Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at amb fibra de vidre , de 160 A,
segons esquema Unesa n?mero 7 , seccionable en c?rrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trif?sica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexi? i grau de protecci? IP-43, IK09, muntada superficialment.

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de
vint-i-dos mòduls i muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de
vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució
Altres conceptes

BG144902

P- 185

DESCRIPCIÓ
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix
Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments
tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
Altres conceptes

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at amb fibra de vidre , de 160
A, segons esquema Unesa n?mero 7 , seccionable en c?rrega (BUC) ,
inclosa base portafusibles trif?sica (sense fusibles), neutre seccionable,
borns de connexi? i grau de protecci? IP-43, IK09
Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecci?
Altres conceptes

BG116A80

P- 184

Data: 05/01/18

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció
normal, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de
protecció normal i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes

Pàg.:

51

PREU
3,96780 €
1,21200 €
0,52000 €
4,59 €
130,72 €

92,76000 €

8,32000 €
29,64 €
125,23 €

123,62000 €
1,00000 €
0,61 €
4,34 €

0,33000 €
0,19000 €
3,82 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 186

CODI
EG1AU050

UA
u

EG1PU1A0

u

EG21291H

BG212910
BGW21000

Armari met?l?lic, en xapa electrozincada, refor?at, per a quadre de
distribuci?, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9
mm per filera, amb cuba, xass?s, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col?lector terra/neutre, amb
porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col?locat.

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i
43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble
aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor diferencial, col·locat
superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic
individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i
43,64 kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de
mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor
diferencial
Altres conceptes

BG1PU1A0

P- 188

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Armari met?l?lic, en xapa electrozincada, refor?at, per a quadre de
distribuci?, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9
mm per filera, amb cuba, xass?s, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col?lector terra/neutre, amb
porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm
Altres conceptes

BG1AU050

P- 187

Data: 05/01/18

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes

Pàg.:

52

PREU
386,15 €

369,85000 €

16,30 €
157,10 €

127,87000 €

29,23 €
2,61 €

1,04040 €
0,08000 €
1,49 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 189

CODI
EG21H71H

UA
m

BGW21000

EG21H81J

m

BGW21000

EG222811

m

EG22H511

BG22H510

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment.

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
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
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
Altres conceptes

BG222810

P- 192

Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada
i muntat superficialment.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes

BG21H810

P- 191

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes

BG21H710

P- 190

Data: 05/01/18

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

Pàg.:

53

PREU
2,45 €

1,42800 €
0,08000 €
0,94 €
4,07 €

2,65200 €
0,08000 €
1,34 €
0,73 €

0,17340 €
0,56 €
0,90 €

0,34680 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 193

EG22H711

m

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

BG22H710

P- 194

EG22TL1K

m

EG22TP1K

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

BG22TL10

P- 195

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de di?metre nominal, a?llant i no propagador de la
flama, resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a compressi? de 450 N,
muntat com a canalització soterrada.

Pàg.:

54

PREU
0,55 €
1,03 €

0,47940 €

0,55 €
2,68 €

1,86660 €

0,81 €
3,43 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
BG22TP10

P- 196

EG2A1302

BG2A1300
BGW2A000

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 160 mm de di?metre nominal, a?llant i no propagador de la
flama , resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a compressi? de 450 N,
per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes

2,47860 €

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x90 mm i muntada
superficialment.

6,66 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x90 mm
Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques

0,95 €

4,81440 €
0,24000 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 197

EG2DF6M5

m

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 500 mm
Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50
mm d'alçària
Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en
calent d'amplària 500 mm per a instal·lació suspesa de parament horitzontal
Altres conceptes

BG2DF6M0
BG2Z005A
BGY2ABM2

P- 198

EG312174

m

EG312184

m

EG312192

BG312190

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

BG312180

P- 200

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

BG312170

P- 199

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària
50 mm i amplària 500 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb
elements de suport. col.locada a alçada mínima de 3.00 metres.

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

Pàg.:

55

PREU
1,61 €
26,34 €

7,06000 €
4,16000 €
10,13000 €
4,99 €
3,16 €

1,62180 €
1,54 €
3,97 €

2,44800 €
1,52 €
4,87 €

2,89680 €
1,97 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 201

CODI
EG312324

UA
m

EG312334

m

EG312336

m

EG312354

BG312350

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

BG312330

P- 204

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

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

BG312330

P- 203

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

BG312320

P- 202

Data: 05/01/18

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

Pàg.:

56

PREU
1,15 €

0,69360 €
0,46 €
1,42 €

0,96900 €
0,45 €
1,33 €

0,96900 €
0,36 €
3,12 €

1,89720 €
1,22 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 205

CODI
EG312356

UA
m

EG312644

m

EG312654

m

EG31E706

BG31E700

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

BG312650

P- 208

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

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

BG312640

P- 207

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes

BG312350

P- 206

Data: 05/01/18

m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm2, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x16 mm2
Altres conceptes

Pàg.:

57

PREU
2,87 €

1,89720 €
0,97 €
2,59 €

2,15220 €
0,44 €
4,22 €

3,02940 €
1,19 €
2,78 €

1,71360 €
1,07 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 209

CODI
EG380902

UA
m

EG415A97

u

BGW41000

EG415A99

u

BGW41000

EG415A9B

BG415A9B
BGW41000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 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.

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

BG415A99

P- 212

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

BG415A97

P- 211

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
Altres conceptes

BG380900
BGW38000

P- 210

Data: 05/01/18

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

Pàg.:

58

PREU
4,96 €

0,91800 €
0,23000 €
3,81 €
16,22 €

11,82000 €
0,21000 €
4,19 €
11,67 €

5,31000 €
0,21000 €
6,15 €
14,70 €

8,38000 €
0,21000 €
6,11 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 213

CODI
EG415DJB

UA
u

BGW41000

EG415DJD

u

BGW41000

EG416DJD

BG416DJD

BGW41000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

BG415DJD

P- 215

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

BG415DJB

P- 214

Data: 05/01/18

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

Pàg.:

59

PREU
40,56 €

34,13000 €

0,21000 €
6,22 €
42,35 €

35,94000 €

0,21000 €
6,20 €
84,15 €

78,37000 €

0,21000 €
5,57 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 216

CODI
EG4114JHJ1MI

UA
u

BGW41000

EG42129H

u

BGW42000

EG4242JH

BG4242JH

BGW42000

Interruptor autom?tic magnetot?rmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
m?duls DIN de 18 mm d'ampl?ria, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68440-38
de la s?rie Interruptors autom?tics magnetot?rmics de 6kA Corba ICP-M de
SIMON.

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.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes

BG42129H

P- 218

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Interruptor autom?tic magnetot?rmic de poder de tall 4500 A (segons
UNE-EN 20317), d'intensitat nominal 40 A, de corba tipus ICP-M, tetrapolar
(4P), de 4 m?duls DIN, Simon 68, ref. 68440-38 de la s?rie Interruptors
autom?tics magnetot?rmics de 6kA Corba ICP-M de SIMON o similar
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

BG4114JHJ1MI

P- 217

Data: 05/01/18

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes

Pàg.:

60

PREU
129,19 €

124,10000 €

0,21000 €
4,88 €
20,35 €

14,25000 €

0,19000 €
5,91 €
73,52 €

66,45000 €

0,19000 €
6,88 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 219

CODI
EG439322

UA
u

EG482345

u

BGW48000

EG49H005

u

EG4Q3516

BG4Q3516

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN.

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a
obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de
marxa de 150 hores, instal·lat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a
obrir i tancar dos circuits segons un programa establert, amb reserva de
marxa de 150 hores
Altres conceptes

BG49H005

P- 222

Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 80 A, amb base de grand?ria
0, muntat superficialment amb cargols.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+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
Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
Altres conceptes

BG482345

P- 221

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 80 A amb base de grand?ria 0
Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta
Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta
Altres conceptes

BG439320
BGW43000
BGY43000

P- 220

Data: 05/01/18

U

GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC REGULABLE, DE 4 A 6.3A, MARCA
TELEMECANIQUE, MODEL GV2-ME10 I FIXAT A PRESSIO EN QUADRE.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC REGULABLE, DE 4 A 6.3A, MARCA
TELEMECANIQUE, MODEL GV2-ME10 I FIXAT A PRESSIO EN QUADRE
Altres conceptes

Pàg.:

61

PREU
44,61 €

36,21000 €
0,17000 €
0,64000 €
7,59 €
210,26 €

206,33000 €

0,28000 €
3,65 €
57,66 €

52,20000 €
5,46 €
65,29 €

58,61000 €
6,68 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 223

CODI
EG4R4005

UA
u

EG4R4J70

u

EG4W1160

u

EG612021

BG612020

Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1,
fixat a pressió.

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8
mm de pas, muntada sobre perfil DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6 mm2 de secció, de 8
mm de pas, apte per a muntar sobre perfil DIN
Altres conceptes

BG4W1160

P- 226

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V,
amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent,
sense vibracions de la bobina, instal.lat.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1
Altres conceptes

BG4R4J70

P- 225

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V,
amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa
permanent, sense vibracions de la bobina
Altres conceptes

BG4R4005

P- 224

Data: 05/01/18

u

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt
Altres conceptes

Pàg.:

62

PREU
29,99 €

25,25000 €
4,74 €
50,34 €

45,09000 €
5,25 €
6,74 €

0,51000 €
6,23 €
1,86 €

1,26000 €
0,60 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 227

CODI
EG61CEC6

UA
u

EG61L021

u

EG621LCU

u

EG6281C3

u

EG62B1D2

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb tapa
frontal, temporitzaci? de <= 15 min, preu superior, encastat.

Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A/250 V,
amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar (2P), 16 A/250 V,
amb tecla, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa
Altres conceptes

BG6281C3

P- 231

Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada
superficialment.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P), 16 A / 250 V, amb
tapa frontal, temporitzaci? de <= 15 min, preu superior, per a encastar
Altres conceptes

BG621LCU

P- 230

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars,
muntat encastat.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, per a
muntar superficialment
Altres conceptes

BG61L020

P- 229

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de
material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes
modulars, per a encastar
Altres conceptes

BG61CEC6

P- 228

Data: 05/01/18

u

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat
superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Pàg.:

63

PREU
15,88 €

10,05000 €
5,83 €
7,08 €

2,82000 €
4,26 €
75,34 €

71,98000 €
3,36 €
7,36 €

2,97000 €
4,39 €
6,13 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BG62B1D2

UA

BGW62000

P- 232

EG631157

u

EG63D15R

u

BGW63000

EG645176

u

EG813150

BG463150
BGW41000

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment.

Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa
Altres conceptes

BG645176

P- 235

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, encastada.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu mitjà
Part proporcional d'accessoris per a endolls
Altres conceptes

BG63D15R

P- 234

DESCRIPCIÓ
Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitjà,
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors
Altres conceptes

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a encastar
Altres conceptes

BG631157

P- 233

Data: 05/01/18

U

RELLOTGE PROGRAMADOR HORARI UNIPOLAR FINS A 16 A, AMB
PROGRAMA DIARI, AMB RESERVA DE MARXA. MARCA MERLIN
GUERIN. REFERENCIA: 15365 I FIXAT A PRESSIO o similar.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
RELLOTGE PROGRAMADOR HORARI UNIPOLAR FINS A 16 A,
PROGRAMA DIARI, AMB RESERVA DE MARXA. MARCA MERLIN
GUERIN. REFERENCIA: 15365
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

Pàg.:

64

PREU
2,38000 €
0,17000 €
3,58 €
7,67 €

3,28000 €
4,39 €
5,27 €

1,50000 €
0,18000 €
3,59 €
5,29 €

2,21000 €
3,08 €
55,96 €

48,93000 €
0,21000 €
6,82 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 236

CODI
EG867111

UA
u

EGDP1161

u

EGDZ1102

u

EH1L14G1

BH1L14G1

Ànode de magnesi per a tubs d'1'' de diàmetre nominal, 22x820 mm, muntat i
amb totes les connexions fetes.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i per muntar superficialment
Altres conceptes

BGDZ1102

P- 239

Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal,
amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Ànode de magnesi per a tubs d'1'' de diàmetre nominal, 22x820 mm
Altres conceptes

BGDP1160

P- 238

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Detector de presencia, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal,
amb adaptador, placa i marc de preu econòmic, amb accessoris de
muntatge
Altres conceptes

BG867111

P- 237

Data: 05/01/18

u

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril.lat amb 16 leds, de
21 W de potencia de la llumenera, amb font d'alimentacio, muntada
superficialment, GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM IP54 I RENDIMENT
>100LM/W, o llumenera similar.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril?lat amb 16 leds, de
21 W de pot?ncia de la llumenera, amb font d'alimentaci?, per a col?locar
superficialment
Altres conceptes

Pàg.:

65

PREU
51,18 €

47,20000 €
3,98 €
26,48 €

20,55000 €
5,93 €
13,36 €

5,65000 €
7,71 €
141,58 €

134,24000 €
7,34 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 240

CODI
EH61RCC9

UA
u

EHB17254

u

BHU8T3D0
BHWB1000

EHT1B010

u

EHZ1U015

BHZ1U010

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 36 W
del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55, muntada superficialment al
sostre.

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en
funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en
funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a pressió
Altres conceptes

BHT1B010

P- 243

Luz de emergencia con l?mpara led, con una vida ?til de 100000 h, no
permanente y no estanca con grado de protecci?n IP4X, aislamiento clase II,
con un flujo aproximado de 340 a 370 l?mens, 1 h de autonom?a, de forma
rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, colocado
superficial.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de
36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55
Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85
Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents
Altres conceptes

BHB17250

P- 242

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Luz de emergencia con l?mpara led, con una vida ?til de 100000 h, no
permanente y no estanca con grado de protecci?n IP4X, aislamiento clase II,
con un flujo aproximado de 340 a 370 l?mens, 1 h de autonom?a, de forma
rectangular con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto
Altres conceptes

BH61RHCA

P- 241

Data: 05/01/18

m

Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar els llums industrials,
amb part proporcional d'accessoris i muntat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar les llumeneres
industrials, amb part proporcional d'accessoris
Altres conceptes

Pàg.:

66

PREU
64,51 €

60,74000 €

3,77 €
41,81 €

28,44000 €
4,86000 €
2,18000 €
6,33 €
63,73 €

58,36000 €
5,37 €
18,46 €

6,09000 €
12,37 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 244

CODI
EJ13B713

UA
u

BJ13B713

EJ13B71C

u

BJ13B71C

EJ13B71Q

u

BJ13B71Q

EJ14BA1Q

B7J50010
BJ14BA1Q

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu mitjà, encastat a taulell.

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu mitjà
Altres conceptes

B7J50010

P- 247

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu mitjà
Altres conceptes

B7J50010

P- 246

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de
color blanc i preu mitjà
Altres conceptes

B7J50010

P- 245

Data: 05/01/18

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà
Altres conceptes

Pàg.:

67

PREU
67,50 €

0,24500 €
59,81000 €
7,45 €
63,98 €

0,24500 €
56,24000 €
7,50 €
80,19 €

0,24500 €
70,58000 €
9,37 €
138,99 €

0,11760 €
114,10000 €
24,77 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
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CODI
EJ16B213

UA
u

EJ22D721

u

EJ22E720

u

EJ239121

u

EJ24A121

Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu
alt.

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
1/2´´
Altres conceptes

BJ239121

P- 252

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat
superficialment, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Ruixador fix, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de dutxa, d'alumini anoditzat,
preu alt
Altres conceptes

BJ22E720

P- 251

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada,
de color blanc i preu mitjà, col·locat amb fixacions murals.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, per a muntar
superficialment, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
Altres conceptes

BJ22D721

P- 250

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu mitjà
Altres conceptes

BJ16B213

P- 249

Data: 05/01/18

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Pàg.:

68

PREU
97,95 €

93,08000 €
4,87 €
15,76 €

13,68000 €
2,08 €
6,99 €

5,94000 €
1,05 €
35,95 €

27,06000 €
8,89 €
13,10 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 253

CODI
BJ24A121

EJ262127

UA

u

EJ33B7PG

u

EJ42U010

u

EJ46U010

BJ46U010

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC.

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 121x210x70 mm, capacitat d'1,2
litres, d'acer inoxidable AISI 304 d'1mm de gruix, amb acabat brillant,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , per a muntar
superficialment col·locat amb fixacions mecàniques, model 8002 de NOFER
o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions
mecàniques, càrrega de sabó, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.
Altres conceptes

BJ42U010

P- 256

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada , de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al
ramal de PVC
Altres conceptes

BJ33B7PG

P- 255

DESCRIPCIÓ
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a
muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´
Altres conceptes

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a encastar , llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
Altres conceptes

BJ262127

P- 254

Data: 05/01/18

u

Barra mural recta per a bany adaptat de Simex BA 805, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions
mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions
mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'acer inoxidable
Altres conceptes

Pàg.:

69

PREU
8,07000 €
5,03 €
45,02 €

33,13000 €
11,89 €
8,38 €

4,31000 €
4,07 €
45,34 €

41,90000 €
3,44 €
49,24 €

45,65000 €
3,59 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 257

CODI
EJ46U020

UA
u

EJ46U025

u

EJ4ZU015

u

EJ4ZU115

BJ4ZU115

Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable, AISI 304, de dimensions
100mm d'amplada x 90mm d'alçada, col·locat superficialment amb fixacions
mecàniques mitjançant tornilleria oculta a paret, model 16805 de NOFER o
equjivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions
mecàniques, rotlle de paper higiènic, part proporcional d'accessori i fixacions
si escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions
68x131x150 mm
Altres conceptes

BJ4ZU015

P- 260

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

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions
mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable
Altres conceptes

BJ46U025

P- 259

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions
mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'acer inoxidable
Altres conceptes

BJ46U020

P- 258

Data: 05/01/18

u

Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions
mecàniques, part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable
Altres conceptes

Pàg.:

70

PREU
184,71 €

170,20000 €
14,51 €
241,28 €

228,43000 €
12,85 €
12,82 €

8,69000 €
4,13 €
15,28 €

11,38000 €
3,90 €
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CODI
EJM15010

UA
u

EJMAU010

u

EJMZ1PR5

u

EK235216

BK235210

Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador
d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur.

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a connectar polietilè de
diàmetre 32mm, sortida roscada de diàmetre 20mm, per a façanes, muntada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar polietilè de
diàmetre 32mm, sortida roscada de diàmetre 20mm, per a façanes
Altres conceptes

BJMZ1PR5

P- 264

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre
nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2
connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar
en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal.

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador
d´aigua, de 800x600x300 mm, per a encastar
Altres conceptes

BJMAU010

P- 263

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C,
calibre nominal 15 mm, cabal nominal 1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar,
amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a
muntar en posició horitzontal o vertical
Altres conceptes

BJM15010

P- 262

Data: 05/01/18

u

Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de pressió màxima de
servei, pla i muntat entre tubs
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de pressió màxima de
servei, pla
Altres conceptes

Pàg.:

71

PREU
71,83 €

68,72000 €

3,11 €
106,94 €

92,74000 €
14,20 €
16,84 €

10,76000 €
6,08 €
102,57 €

69,32000 €
33,25 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 265

CODI
EK246316

UA
u

EK259230

u

EK627000

u

BFYB3742
BK627000

EM31261J

Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de
connexió de 1/2´´ G, instal·lat.

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal,
amb transició de tub de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal exterior i
sèrie SDR 11 segons UNE 53-333 a tub de coure de 42 mm de diàmetre
exterior i 1 mm de gruix, amb enllaç, beina de protecció de l'enllaç d'acer
reblert de resina de poliuretà i beina de 2 m de llargària de tub d'acer
inoxidable de 63,5 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb tap
superior de material elastoméric
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de
35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió
nominal, soldat
Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal,
transició de tub de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal exterior i sèrie
SDR 11 segons UNE 53-333 a tub de coure de 42 mm de diàmetre exterior i
1 mm de gruix, enllaç, beina de protecció de l'enllaç d'acer reblert de resina
de poliuretà i beina de 2 m de llargària de tub d'acer inoxidable de 63,5 mm
de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb tap superior de material
elastomèric
Altres conceptes

B0A71K00
BFY52CB0

P- 268

Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i
muntat entre tubs

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2´´ G
Altres conceptes

BK259230

P- 267

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Comptador de desgnació G-16 segons UNE 60510 amb connexions per a
roscar de diàmetre 2'', de 25 m3/h (n), com a màxim, de parets deformables
Altres conceptes

BK246310

P- 266

Data: 05/01/18

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Pàg.:

72

PREU
254,35 €

229,73000 €
24,62 €
15,20 €

10,27000 €
4,93 €
63,06 €

1,98000 €
0,36000 €
0,09000 €
40,96000 €

19,67 €
33,13 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BM312611

UA

BMY31000

P- 269

EM31341J

u

BMY31000

EMD1U161

u

EMD3U030

BMD3U030

BMDAU010
BMDCU110

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret

Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 16 m, amb
11 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a
tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02, col·locat superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast longitudinal 16 m, amb
11 cortines, camp de visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a
tamper (NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN
50131-2-2, grau de protecció IP30 / IK02
Altres conceptes

BMD1U161

P- 271

DESCRIPCIÓ
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada,
pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes

BM313411

P- 270

Data: 05/01/18

u

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8
zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable,
configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió
TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de
plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16
caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de
8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa
per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable,
configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i
connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1
Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A
Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters
per línia, teclat retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8
àrees, bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-3
Altres conceptes

Pàg.:

73

PREU
27,09000 €
0,21000 €
5,83 €
49,67 €

45,75000 €
0,21000 €
3,71 €
33,49 €

26,09000 €

7,40 €
469,00 €

265,32000 €

10,25000 €
103,30000 €

90,13 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 272

CODI
EMD4U501

UA
u

EMD62403

m

EMSB54L2

u

EN314427

u

BN314420

P- 276

EN315427

BN315420

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2, col·locat en tub

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de
PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4
Altres conceptes

B0A61500
BMSB54L0

P- 275

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en
policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB a
1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de NI-Cd
de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de protecció
IP 55, col·locada

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2
Altres conceptes

BMD62400

P- 274

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en
policarbonat, d'1 to i flash de color ambre o blau, sortida acústica de 114 dB
a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de
NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i de paret, grau de
protecció IP 55
Altres conceptes

BMD4U501

P- 273

Data: 05/01/18

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 16 bar de
PN, de bronze, preu alt
Altres conceptes
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de
PN, de bronze, preu alt
Altres conceptes

Pàg.:

74

PREU
82,27 €

36,09000 €

46,18 €
0,65 €

0,18900 €
0,46 €
6,77 €

0,24000 €
1,52000 €
5,01 €
9,41 €
5,91000 €
3,50 €
11,33 €

7,87000 €
3,46 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 277

CODI
EN316427

UA
u

EN317727

u

EN318427

u

EN8115A7

BN8115A0

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, 16 bar de
PN, de bronze, preu alt
Altres conceptes

BN318420

P- 280

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de
PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt
Altres conceptes

BN317720

P- 279

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, 16 bar de PN,
de bronze, preu alt
Altres conceptes

BN316420

P- 278

Data: 05/01/18

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic
Altres conceptes

Pàg.:

75

PREU
15,69 €

11,52000 €
4,17 €
15,79 €

8,12000 €
7,67 €
27,85 €

22,76000 €
5,09 €
20,36 €

12,76000 €
7,60 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 281

CODI
EN811677

UA
u

EN911147

u

BN911140

P- 283

EN916427

u

BN916420

P- 284

ENC11030

u

ENE18304

BNE18300

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic, muntada superficialment.

Vàlvula de de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu
alt, muntada superficialment
Vàlvula de de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa tancada estanca,
amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de
preu alt
Altres conceptes
Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment
Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
Altres conceptes
Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre nominal i Kvs=8,7,
fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat
Altres conceptes

BNC11030

P- 285

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic
Altres conceptes

BN811670

P- 282

Data: 05/01/18

u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat,
muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre
Altres conceptes

Pàg.:

76

PREU
10,38 €

3,58000 €
6,80 €
70,07 €

65,91000 €

4,16 €
116,17 €
112,77000 €
3,40 €
46,16 €

41,16000 €
5,00 €
19,95 €

12,34000 €
7,61 €
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NÚMERO
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CODI
ENF11A10

UA
u

ENFBU007

u

BNFBU007

P- 288

ENFC1217

u

BNFC1211

P- 289

ENG6A154B

DESCRIPCIÓ
Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de
diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb
funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada, muntada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de
diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb
funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la
temperatura preajustada
Altres conceptes

BNF11A10

P- 287

Data: 05/01/18

U

Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i
muntada roscada
Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut
de desguàs per a vàlvula de buidat de 1/2''
Altres conceptes
Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella de
diàmetre 1/2´´, muntada superficialment
Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella, de
diàmetre 1/2´´
Altres conceptes
Electroválvula de rearmamiento manual para corte de gas natural, del tipo
NC (normalmente cerrada), alimentación a 230 V a.c., con conexiones
roscades de 1 1/2'' y presión máxima de 500 mbar, montada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 290

EP412023

m

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Cable per a transmissio de video, d'atenuació baixa
Altres conceptes

BP412020

P- 291

EP434650

Cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col.locat en tub

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6 FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
50265, col.locat sota tub o canal
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Pàg.:

77

PREU
256,55 €

255,21000 €

1,34 €
18,04 €
10,41000 €
7,63 €
18,91 €
13,98000 €
4,93 €
126,12 €

126,12 €
0,92 €

0,55000 €
0,37 €
0,89 €
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P- 292

CODI
BP434650

EP731J72

UA

u

BP7ZSR20

EP7382D3

u

EP74C211

u

EP7Z114B

BP7Z1D58

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb
connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge,
amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 670x600x400 mm
(alçària x amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat
al parament
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge,
amb bastidor tipus rack 19´´, de 12 unitats d'alçària, de 670x600x400 mm
(alçària x amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau
Altres conceptes

BP74C210

P- 295

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple, categoria
6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport
de mòdul ample

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb
connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa
Altres conceptes

BP7382D3

P- 294

DESCRIPCIÓ
Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells,
categoria 6 FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
50265
Altres conceptes

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45 simple categoria
6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre
suport o sobre panell
Suport per a 1 connector RJ45, per a l'adaptació sobre mecanismes de tipus
modular de 2 mòduls estrets
Altres conceptes

BP73J170

P- 293

Data: 05/01/18

u

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 FTP integrats, per a muntar
sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 FTP integrats, per a muntar
sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària

Pàg.:

78

PREU
0,53550 €

0,35 €
6,92 €

3,21000 €
1,31000 €
2,40 €
12,79 €

9,93000 €
2,86 €
171,06 €

160,72000 €
10,34 €
166,10 €

117,82000 €
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NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 296

EPD2A1D1

u

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i
porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
440x650x250 mm, per a muntar superficialment
Altres conceptes

BPD2A1D0

P- 297

EQ11U010

m

EQ514A81

BJ1ZQ000
BQ514A80

Banc de vestidors antivandàlic, d'estructura metàl·lica amb tractament
antioxidant i pintures epoxi, de 45cm d'amplada, i seient de panell fenòlic
compacte, amb cantells arrodonits, acabat color a dues cares color a escollir,
amb sabater inferior inclòs.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
subministrament, muntatge, suports, fixacions mecàniques, sabater inferior,
mermes, talls, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.
Banc de vestidors antivandàlic, d'estructura metàl·lica amb tractament
antioxidant i pintures epoxi, de 45cm d'amplada, i seient de panell fenòlic
compacte, amb cantells arrodonits, acabat color a dues cares color a escollir,
amb sabater inferior inclòs.
Altres conceptes

BQ11U010

P- 298

Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i
porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
440x650x250 mm, muntat superficialment

m2

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de
100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al
parament.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament mesurat en
planta. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament
amb vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius
Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt,
de 100 a 149 cm de llargària
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
48,28 €
125,28 €

119,43000 €
5,85 €
57,49 €

55,08000 €

2,41 €
100,59 €

39,62000 €
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20,65 €
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CODI
EQ5AU010

UA
m

EQ5Z12A0

DESCRIPCIÓ
Balda de vestidors antivandàlica amb panell fenòlic, d'estructura metàl·lica
amb tractament antioxidant i pintures epoxi, de 30cm d'amplada màxima i
perxa superior, amb cantells arrodonits, acabat color a dues cares color a
escollir.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
subministrament, muntatge, suports, fixacions mecàniques, perxa superior,
mermes, talls, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.
Balda de vestidors antivandàlica de panell fenòlic, d'estructura metàl·lica
amb tractament antioxidant i pintures epoxi, de 30cm d'amplada màxima i
perxa superio, amb cantells arrodonits, acabat color a dues cares color a
escollir.
Altres conceptes

BQ5AU010

P- 300

Data: 05/01/18

u

Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell
interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou talls, polit de vores si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 301

EQ8AU010

u

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, muntatge, fixacions
mecàniques, posta en marxa, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en
acer inoxidalbe, de potència 2450 W
Altres conceptes

BQ8AU010

P- 302

ESR00000

Eixugamans amb carcassa d'acer inoxidable AISI 304, amb un gruix de
1,5mm, de 280 x 280 x 203mm, de 2450w de potència i velocitat de motor
6500 r.p.m., amb un cabal d'aire de 5500l/min i una velocitat de 117km/hora,
amb una termperatura de l'aire de 55ºC, dotat de sensor infraroig electrònic
que para el funcionament de l'aparell quan les mans surten del rang d'acció
actiu o després de 120 segons, amb tobera fabricada en Zamak acabat
cromat, fixat mecànicament al parament, model WINDFLOW de NOFER o
equivalent.

U

PAGAMENT INSTAL.LACIÓ EXTENSIÓ DE XARXA ELÈCTRICA.
ESCOMESA ELÉCTRICA SEGONS SOL. NSCRMT 0557153
Sense descomposició

Pàg.:

80

PREU
61,93 €

56,05920 €

5,87 €
81,22 €

81,22 €
190,52 €

180,75000 €
9,77 €
329,56 €
329,56 €
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CODI
ESR30001

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

81

PREU

lluminària PHILIPS CoreLine Campana BY120P G3 LED105S/840 PSU WB
GR
Generation 3 - LED Module, system flux 10,500 lm - 840 - Fuente de
alimentación - Haz ancho - GR

281,60 €

INCLOU LIRA PER MUNTATGE A SOSTRE
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
lluminària PHILIPS CoreLine Campana
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Generation 3 - LED Module, system flux 10,500 lm - 840 - Fuente de
alimentación - Haz ancho - GR

BSR30001

260,19000 €

INCLOU LIRA PER MUNTATGE A SOSTRE
Altres conceptes
P- 304

ESR30002

u

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
PHILIPS DN135B LED20S/840 PSU II WH
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 2000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46 78 95 100 100
Lámpara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
corrección 1.000).
DIALux
Altres conceptes

BSR30002

P- 305

ESR30003

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN135B D215 1xLED20S/840.

u

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH

21,41 €
59,47 €

34,71000 €

24,76 €
56,16 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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P- 306

CODI
BSR30003

ESR30004

UA

u

BSR30004

P- 307

ESR30005

U

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
DOWNLIGHT LED PHILIPS DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH
Información general
Número de fuentes de luz
1 [ 1 pieza]
Código familia de lámparas
LED20S [ LED Module, system flux 2000 lm]
Ángulo del haz de fuente de luz
120 °
Temperatura de color
840
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1
Driver/unidad de potencia/transformador
PSU [ Fuente de alimentación]
Driver incluido
Si
Tipo de óptica
WB [ Haz ancho]
Tipo lente/cubierta óptica
ACF [ Acrílico esmerilado]
Apertura de haz de luz de la luminaria
90°
Connection
PI6 [ Conector push-in de 6
Altres conceptes
DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH
PANTALLA ESTANCA CoreLine Estanca
WT120C LED34S/840 PSU L1500
WT120C - LED Module, system flux 3400 lm - 840
Altres conceptes
Balizamiento. SIRIO. BS hecho por Normalux. Autonomía 2 h. Modo de
funcionamiento Permanente. Tipo de instalación Empotrable.
Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/50mAh. IP 65. IK 07. Versión
Estandar. Acabado Gris. Difusor PC Translucido. Carcasa hecha
de Zamak y PC. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 76 x 62 x 0.
Manufacturado con la regulación EN 60598-1
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, instal·lació, làmpades, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

Pàg.:

82

PREU
40,96000 €

15,20 €
108,39 €
94,00000 €
14,39 €
50,78 €

50,78 €
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P- 308

CODI
ESRICG00

UA
U

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
UTA MARCA MODEL Mundoclima BRC-45 / H
ESPECIFICACIONS
CABAL impulsió:
4.500 m3 / h
CABAL RETORN:
4.500 m3 / h
UBICACIÓ:
INTEMPERIE
DADES CONSTRUCTIUS ACABATS
PERFIL ALUMINI:
40 mm
EXTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA LACADA
PANELL:
25 mm
INTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA
BANCADA:
GALVANITZADA DE 2 mm
AÏLLAMENT:
ESCUMA DE POLIURETÀ
Els Components Que constitueixen el fill model els Següents:
- Secció ventilador d'impulsió.
- Secció ventilador retorn.
- Bateria de calefacció.
- Recuperador tèrmic de plaques.
- Filtració.
DIMENSIONS aproximades:
alt
730 mm
ample
2.000 mm
llarg
3.300 mm
sòcol
50 mm
Alçada total de
780 mm
SECCIÓ VENTILADOR impulsió
El Model Seleccionat per la Secció d'impulsió és el GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
950 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
SECCIÓ RETORN VENTILADOR
El Model Seleccionat Per La section de retorn és el GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:

Pàg.:

83

PREU
7.462,53 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
700 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
BATERIA CALEFACCIÓ
El Model Seleccionat per a la bateria de calefacció ÉS EL 538 14T-700-2F.
Els seus fill Característiques:
RECUPARADOR TÈRMIC DE PLAQUES
El Model Seleccionat Per El recuperador entàlpic rotatiu és el 800/700.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
800/700
CABAL impulsió:
9.800 m3 / h
CABAL RETORN:
9.800 m3 / h
Eficiència Energètica:
ERP 2016
Accessoris: Portes d'Accés un interior de l'equip i teulada intempèrie.
filtratge
Impulsió: Previ impulsió
TIPUS:
F6
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 FINAL IM pulsió
TIPUS:
F8
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 ESPECIFICACIONS
MATERIAL TUB / ALETES:
Cu / Al
T ª ENTRADA AIRE:
10 º C
MODEL:
538 14T-700-2F
T ª SORTIDA AIRE:
32 ºC
POTÈNCIA:
30.184 kcal / h
T ª AIGUA I / S:
70/60 ºC
CABAL AIRE:
4.500 m3 / h
CABAL AIGUA:
3.018 l / h
VELOCITAT PAS AIRE:
3,36 m / s
Perduda CÀRREGA AIGUA:
1,2 m.c..a

Pàg.:
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Perduda CÀRREGA AIRE:
68 Pa
Diàmetre CONNEXIONS:
1 ¼ ''
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Pàg.:

85

PREU
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CODI
BSRICG00

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
UTA MARCA MODEL Mundoclima BRC-45 / H
ESPECIFICACIONS
CABAL impulsió:
4.500 m3 / h
CABAL RETORN:
4.500 m3 / h
UBICACIÓ:
INTEMPERIE
DADES CONSTRUCTIUS ACABATS
PERFIL ALUMINI:
40 mm
EXTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA LACADA
PANELL:
25 mm
INTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA
BANCADA:
GALVANITZADA DE 2 mm
AÏLLAMENT:
ESCUMA DE POLIURETÀ
Els Components Que constitueixen el fill model els Següents:
- Secció ventilador d'impulsió.
- Secció ventilador retorn.
- Bateria de calefacció.
- Recuperador tèrmic de plaques.
- Filtració.
DIMENSIONS aproximades:
alt
730 mm
ample
2.000 mm
llarg
3.300 mm
sòcol
50 mm
Alçada total de
780 mm
SECCIÓ VENTILADOR impulsió
El Model Seleccionat per la Secció d'impulsió és el GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
950 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
SECCIÓ RETORN VENTILADOR
El Model Seleccionat Per La section de retorn és el GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:

Pàg.:
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7.077,24000 €
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CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
700 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
BATERIA CALEFACCIÓ
El Model Seleccionat per a la bateria de calefacció ÉS EL 538 14T-700-2F.
Els seus fill Característiques:
RECUPARADOR TÈRMIC DE PLAQUES
El Model Seleccionat Per El recuperador entàlpic rotatiu és el 800/700.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
800/700
CABAL impulsió:
9.800 m3 / h
CABAL RETORN:
9.800 m3 / h
Eficiència Energètica:
ERP 2016
Accessoris: Portes d'Accés un interior de l'equip i teulada intempèrie.
filtratge
Impulsió: Previ impulsió
TIPUS:
F6
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 FINAL IM pulsió
TIPUS:
F8
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 ESPECIFICACIONS
MATERIAL TUB / ALETES:
Cu / Al
T ª ENTRADA AIRE:
10 º C
MODEL:
538 14T-700-2F
T ª SORTIDA AIRE:
32 ºC
POTÈNCIA:
30.184 kcal / h
T ª AIGUA I / S:
70/60 ºC
CABAL AIRE:
4.500 m3 / h
CABAL AIGUA:
3.018 l / h
VELOCITAT PAS AIRE:
3,36 m / s
Perduda CÀRREGA AIGUA:
1,2 m.c..a

Pàg.:
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P- 309

CODI

ESRICG01

UA

u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Perduda CÀRREGA AIRE:
68 Pa
Diàmetre CONNEXIONS:
1 ¼ ''

Pàg.:
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PREU

Altres conceptes

385,29 €

Caldera mural a gas de 65 kW de condensació BIOS 70 F C/P SO 80/125
G.N.+ KIT HIDR. INDV.BIOS P.50Y70F+KIT HIDRÁULICO INDIVIDUAL
BOTELLA EQUILIBRIO BIOS P. 50Y70F+KIT DE PLETINAS Y
JUNTAS+CIRCULADOR MODULANTE 50-70F+REG. CLIM. BIOS PLUS
SIN HILOS+AGU 2.550 Interface control+QAC 34 sonda exterior HT+Sonda
ACS+Kit concéntrico salida vertical a cubierta 80/125+filtre desaigua especial
calderes condensació

4.574,88 €

Caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción por
agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de
emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L,
para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 7,2 65
kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones
compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para señalizar
temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento,
mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario mediante
manómetro digital.
La caldera puede alimentar, sola o conjuntamente con otras calderas
conectadas en cascada, circuitos de calefacción (de alta y/o baja
temperatura) y/o un acumulador externo para la producción de ACS.
Opcionalmente, se puede montar un circulador dentro de la caldera de tipo
convencional o modulante para garantizar, conjuntamente con los accesorios
hidráulicos adecuados, el caudal mínimo por dentro de la caldera.
Como accesorios esta caldera incluye de kits hidráulicos de conexión
individual, kits de evacuación concéntricos y accesorios de regulación y
control de calderas individuales que gestionen instalaciones de calefacción
y/o ACS. Dentro de estos accesorios de regulación se incluyen interfaces
para gestión remota con una señal 0-10V DC y controles remotos para
programación del funcionamiento de la cascada en versiones inalámbricas.
Incluye kit hidráulico (para 1 caldera) incluye los colectores de ida y retorno
con las llaves de corte del aparato, la válvula de seguridad, un vaso de
expansión de 10 litros y el colector de gas.
En el extremo de los conectores de la cascada, se incluye montaje de una
botella de equilibrio acorde con los requisitos de potencia y saltos térmicos
requeridos. Como accesorios opcionales se suministran botellas de equilibrio
de hasta 28 m3/h para conectarlas directamente a los colectores de los kits
hidráulicos.
Marca: BAXI
Modelo: BIOS PLUS 70 F
Potencia útil: 7,2 65 kW
Rendimiento: 109,8 %
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x 505 mm
Peso: 50 kg
Ref. 14Z268102
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
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CODI
BSRICG01

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Caldera mural de gas de condensación para instalaciones de calefacción
por agua caliente, con quemador de premezcla modulante de bajo nivel de
emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de acero inox AISI 316 L,
para una presión de trabajo máxima de 4 bar y una potencia útil de 7,2 65
kW (GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con dimensiones
compactas. Equipada con pantalla digital retroiluminiada para señalizar
temperaturas de funcionamiento, modificar parámetros de funcionamiento,
mostrar anomalías de funcionamiento y presión del circuito primario
mediante manómetro digital.

Pàg.:
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PREU
2.793,88000 €

La caldera puede alimentar, sola o conjuntamente con otras calderas
conectadas en cascada, circuitos de calefacción (de alta y/o baja
temperatura) y/o un acumulador externo para la producción de ACS.
Opcionalmente, se puede montar un circulador dentro de la caldera de tipo
convencional o modulante para garantizar, conjuntamente con los
accesorios hidráulicos adecuados, el caudal mínimo por dentro de la
caldera.
Como accesorios estas calderas incluye kits hidráulicos de conexión
individual o en cascada, kits de evacuación concéntricos o dobles, kits de
evacuación para calderas en cascada y accesorios de regulación y control
de calderas individuales o en cascada que gestionen instalaciones de
calefacción y/o ACS. Dentro de estos accesorios de regulación se incluyen
interfaces para gestión remota con una señal 0-10V DC y controles remotos
para programación del funcionamiento de la cascada en versiones
inalámbricas.
Los kits hidráulicos (para 1 o 2 calderas) incluyen los colectores de ida y
retorno con las llaves de corte del aparato, la válvula de seguridad, un vaso
de expansión de 10 litros y el colector de gas.
Opcionalmente, en el extremo de los conectores de la cascada, es necesario
montar una botella de equilibrio acorde con los requisitos de potencia y
saltos térmicos requeridos. Como accesorios opcionales se suministran
botellas de equilibrio de hasta 28 m3/h para conectarlas directamente a los
colectores de los kits hidráulicos.

BSRICG02
BSRICG03
BSRICG04
BSRICG05
BSRICG06
BSRICG07
BSRICG08
BSRICG09
BSRICG10

Marca: BAXI
Modelo: BIOS PLUS 70 F
Potencia útil: 7,2 65 kW
Rendimiento: 109,8 %
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x 505 mm
Peso: 50 kg
Ref. 14Z268102
KIT HIDR. INDV.BIOS P.50Y70F
KIT HIDRÁULICO INDIVIDUAL BOTELLA EQUILIBRIO BIOS P. 50Y70F
KIT DE PLETINAS Y JUNTAS
CIRCULADOR MODULANTE 50-70F
Kit concéntrico salida vertical a cubierta 80/125
REG. CLIM. BIOS PLUS SIN HILOS
AGU 2.550 Interface control de 1 zona de baja temperatura, hasta 3 de alta
temperatura o sistemas solares y gestión remota de ca
QAC 34 sonda exterior HT
Sonda ACS
Altres conceptes

424,08000
294,86000
79,50000
115,93000
173,61000
139,13000
135,81000

€
€
€
€
€
€
€

18,55000 €
5,96000 €
393,57 €
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CODI
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UA
u

P- 312

ESRICG03

ESRICG05

pa

u

ESRICS02

U

Pàg.:
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Controlador diferencial ECONTROL per a regulació d'una instal.lació, amb 4
sondes d'entrada i 1 sortida, amb pantalla de visualització, ref. B66902001 de
la s?rie Controladors de BUTECH.

126,28 €

109,49000 €
16,79 €
984,46 €

previsió costos escomesa d'aigua
Sense descomposició

984,46 €

Aixeta temporitzada , mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
alt, amb entrada de 1/2´´.

35,42 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
Altres conceptes

BJ299121

P- 313

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Controlador diferencial ECONTROL per a regulaci? d'una instal?laci?, amb 4
sondes d'entrada i 1 sortida, amb pantalla de visualitzaci?, ref. B66902001
de la s?rie Controladors de BUTECH
Altres conceptes

BEV32A51H3X6

P- 311

Data: 05/01/18

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y
89mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de
color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos
(cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene
partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material
libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura:
-40°C + 105°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613):
0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086
(DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615,
BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción
al fuego: Euroclase B- s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente,
Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente.
Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO
11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente.
Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre
HCFC - CFC, según norma.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de
obra de instalación.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

29,66000 €
5,76 €
11,19 €
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P- 314

CODI
BSRICS02

ESRICS04

UA

u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 89mm de diametro, fabricado
en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una
elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco,
hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas
perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC
-HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C +
105°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034
+10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN
52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS
4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al
fuego: Euroclase B- s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco
0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN
1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor:
Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO
11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente.
Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre
HCFC - CFC, según norma.
Altres conceptes
Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus 25/40.
Instal.lada, AÏLLADA i programada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 315

ESRICS05

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus 25/60.
Instal.lada, AÏLLADA i programada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 316

ESRICS06

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model UPN 20-07 especial ACS.
Instal.lada, AÏLLADA i programada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 317

ESRICS13

BSRICS13

u

Suministro e instalación de válvula de 3 vías sin actuador PN10. Conexiones
roscadas a 1 1/4´´. Rotación angular de 90º. Temperatura de fluido 2 a
120ºC. Máxima presión permitida 1000 Kpa. Incluso accesorio, pequeño
material, mano de obra de instalación y pruebas.
Válvula de 3 vías sin actuador PN10. Conexiones roscadas a 1 1/4´´.
Rotación angular de 90º. Temperatura de fluido 2 a 120ºC. Máxima presión
permitida 1000 Kpa. Consultar al departamento técnico o comercial de
Saltoki, la compatibilidad con los actuadores de SIEMENS.
Altres conceptes

Pàg.:
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8,63000 €

2,56 €
452,01 €

452,01 €
531,24 €

531,24 €
321,41 €

321,41 €
51,28 €

44,42000 €

6,86 €
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CODI
ESRICS14

UA
u

BSRICS14

P- 319

ESRICS15

u

BSRICS15

P- 320

ESRICS16

u

BSRICS16

P- 321

ESRICS17

u

BSRICS17

P- 322

ESRICS18

u

BSRICS18

P- 323

ESRICS19

BSRICS19

u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Suministro e instalación de actuador motorizado de motor sincrono, con
accionamiento manual/automático con carcasa de aluminio y cubierta de
plástico. Tipo de señal 3 puntos y tensión de alimentación230Vac. Tiempo de
carrera 135s. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.
Actuador motorizado de motor síncrono, con accionamiento
manual/automático con carcasa de aluminio y cubierta de plástico. Tipo de
señal 3 puntos y tensión de alimentación 230Vac. Tiempo de carrera 135s.
Consultar al departamento técnico o comercial de Saltoki, la compatibilidad
con las válvulas de SIEMENS.
Altres conceptes
VALVULA OVENTROP EQUILIBRADO HYDROCONTROL R 32 ROSCA
11/4 OV
Válvula de equilibrado Oventrop Hydrocontrol R 11/4´´ con conexiones
roscadas hembra. cuerpo y cabezal en bronce, obturador con cierre en
PTFE, vástago y obturador en latón resistente a la descinficación. con tomas
de presión y sistema de preajuste. PN 25 temperatura de trabajo 150°C.
Altres conceptes
VALVULA OVENTROP EQUILIBRADO HYDROCONTROL R 40 ROSCA
11/2 OV
Válvula de equilibrado Oventrop Hydrocontrol R 11/2´´ con conexiones
roscadas hembra. cuerpo y cabezal en bronce, obturador con cierre en
PTFE, vástago y obturador en latón resistente a la descinficación. con tomas
de presión y sistema de preajuste. PN 25 temperatura de trabajo 150°C.
Altres conceptes
Suministro e instalación de válvula de retención tipo York fabricada en latón
según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de 1´´. Con cierre en NBR
y muelle de acero inoxidable. Temperatura máxima 90ºC. Incluso accesorio,
pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.
Válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN
12165/12164. Con roscas hembra de 1´´. Con cierre en NBR y muelle de
acero inoxidable. Temperatura máxima 90ºC. Peso 0,278 kg.
Altres conceptes
Suministro e instalación de válvula de retención tipo York fabricada en latón
según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de 1 1/4´´. Con cierre en
NBR y muelle de acero inoxidable. Temperatura máxima90ºC. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.
Válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN
12165/12164. Con roscas hembra de 1 1/2´´. Con cierre en NBR y muelle de
acero inoxidable. Temperatura máxima 90ºC. Peso 0,372 kg.
Altres conceptes
Suministro e instalación de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 1
1/4´´ con doble malla de 0,25mm. Presión máxima de trabajo 16Bar y
temperatura máxima 100ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de
obra de instalación y pruebas.
Filtro de malla en Y para circuitos de agua de 1 1/4´´ con doble malla de
0,25mm. Presión máxima de trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC.
Peso 0,566 kg.
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
88,46 €

82,17000 €

6,29 €
56,51 €
49,73000 €

6,78 €
63,03 €
56,35000 €

6,68 €
11,44 €

3,99000 €
7,45 €
13,41 €

5,98000 €
7,43 €
18,61 €

11,26000 €
7,35 €
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CODI
ESRICS20

UA
u

ESRICS21

u

BSRICS21

P- 326

P- 327

ESRICS22

ESRICS23

u

u

BSRICS23

P- 328

ESRICS24

u

BSRICS24

P- 329

P- 330

ESRICS25

ESRICS30

DESCRIPCIÓ

pa

u

Pàg.:
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radiador Panel PCCP 600X600 A4 d'acer doble convector per instal.lació
BITUBULAR instal.lat amb suports inclosos
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Suport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar
radiador Panel PCCP 600X600 A4 d'acer doble convector per instgal.lació
BITUBULAR
Altres conceptes

BEW31200
BSRICS20

P- 325

Data: 05/01/18

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica,
de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´. muntat i provat
Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana
elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´
Altres conceptes
Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica,
de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´
Altres conceptes
Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal
1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i
servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula
Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal
1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i
servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula
Altres conceptes
Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i
kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i
servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula
Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1'' i
kvs=10, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i
servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula
Altres conceptes

81,14 €

0,84000 €
65,95000 €
14,35 €
40,99 €
33,82000 €
7,17 €
129,73 €
129,73 €
369,54 €

367,35000 €
2,19 €
308,28 €

305,16000 €
3,12 €
23,99 €

maniguets antivibratoris DN40
Sense descomposició

23,99 €

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA1 tipus 25/80.
Instal.lada, AÏLLADA i programada

602,35 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

602,35 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 331

CODI
ESRIF001

UA
U

ESRIF002

DESCRIPCIÓ
INTERACUMULADOR VITRO GREENHEISS DPV/I/BC 800L PIE o similar.
MUNTAT I EN FUNCIONAMENT, INCLOU ACCESSORIS
Suministro e instalación de interacumulador Greenheiss modelo DPV/I/BC de
800 litros de capacidad con aislamiento térmico de poliuretano expandido
libre de CFC y HCFC. Presión máxima de trabajo 10 bar. Temperatura
máxima de trabajo 95 ºC. Superficie del intercambiador de 7 metros
cuadrados, apto para su utilización con bomba de calor. Ánodo de magnesio
anticorrosión. Montaje apoyado en suelo. Diámetro exterior: 790mm. Altura:
1790mm. Peso: 210kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra
de instalación y pruebas o similar.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/I/BC 800L
Suministro e instalación de interacumulador Greenheiss modelo DPV/I/BC
de 800 litros de capacidad con aislamiento térmico de poliuretano
expandido libre de CFC y HCFC. Presión máxima de trabajo 10 bar.
Temperatura máxima de trabajo 95 ºC. Superficie del intercambiador de 7
metros cuadrados, apto para su utilización con bomba de calor. Ánodo de
magnesio anticorrosión. Montaje apoyado en suelo. Diámetro exterior:
790mm. Altura: 1790mm. Peso: 210kg.. Incluso accesorio, pequeño
material, mano de obra de instalación y pruebas.
Altres conceptes

BSRIF001

P- 332

Data: 05/01/18

U

SISTEMA AEROTÈRMIA PER ESCALFAMENT ACS MARCA MITSUBISI
ELECTRIC MODEL ECODAN SPLIT. INCLOU :
-Suministr de HYDROBOX per a sistema ECODAN SPLIT de MITSUBISHI
ELECTRIC. NO inclou tanque de ACS, vas de expansión ni resistencias de
recolçament. Modelo EHSE-MEC.
-Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1
-Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1
-Suministre, de Unidad exterior ecodan modelo Split de MITSUBISHI
ELECTRIC, de capacidad 8.0 KW y COP de 4.40, temperatura máx. de
impulsió de 60º para calefacció i 5º min en refrigeració
Modelo PUHZ-SW75VHA.
-ampolla d'equilibri BAXI model BALANCE DE 1 1/4´´
-AILLAMENTS
-PAC-TH011TK-E termistor per saber temperatura dipòsit ACS

Pàg.:
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PREU
2.075,06 €

1.960,82000 €

114,24 €
4.010,09 €

totalment muntat i provat, inclou posada en marxa servei técnic oficial.

BF5A4200
BF5A5200
BFQ33C6A

BFQ33C7A

BFY5CL00

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1
Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm,
segons norma UNE-EN 12735-1
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 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000
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 22
mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de
3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

2,73000 €
5,88000 €
7,14000 €

7,26000 €

1,83000 €
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CODI
BFY5CN00

UA

BSRIF002

BSRIF003
BSRIF004

BSRIF005

P- 333

ESRIG001

pa

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2
´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Suministro, de Unidad exterior ecodan modelo Split de MITSUBISHI
ELECTRIC, de capacidad 8.0 KW y COP de 4.40, temperatura máx. de
impulsión de 60º para calefacción y 5º min en refrigeración
Modelo PUHZ-SW75VHA.
Suministre de HYDROBOX para sistema ECODAN SPLIT de MITSUBISHI
ELECTRIC. NO inclou tanc de ACS, vas de expansión ni resistencias de
recolçament. Modelo EHSE-MEC. Inclou suports per a paret.
ACCESORIS HIDROKIT, INCLOU:
PAC-SG61DS-E Kit desagüe PUHZ-SW75~120
PAC-TH011-E Sondas Tª para control de dos zonas
PAC-RC01-E Tapa para hueco mando
PAR-WT50R-E Mando inalámbrico por radiofrecuencia
PAR-WR51R-E Receptor inalámbrico por radiofrecuencia
ampolla d'equilibri BAXI model BALANCE DE 1 1/4´´
Per alienant de separació hidràulica Entre el circuit primari (caldera senzilla o
Diverses calderes en cascada) i el circuit secundari (radiadors o sòl radiant).
• Evita la Possible interferència entre els circuladors de primari i secundari. •
Queda garantit el correcte cabal Mitjançant el circuit primari,
INDEPENDENTMENT des del lloc de passi en el circuit secundari.
• Cos FABRICAT en Acer d'Alta Qualitat. • Quatre Connexions de ràcords 3
peces femella per a una Connexió circuits primari i secundari. • Purgador
d'aire automàtic. • Aixeta de baixada de 1/2 ´´amb presa per una Connexió
mànega. • Tap de 1/2 ´´per a presa auxiliar de termòmetre.
roscades BALANÇ
• Aïllant tèrmic en poliuretà Expandit de 20 mm revestit en alumini, que
reduir les Pèrdues de calor i evita la Formació de condensació. •
Internament, a la part superior, del separador, incorporar-se i ONU Element
Que separa les bombolles d'aire contingudes en l'Aigua, facilitant la seva
Eliminació Mitjançant el
Altres conceptes

ESRIG002

BSRIG000

u
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PREU
2,01000 €
1.547,29000 €

1.824,83000 €
172,91000 €

249,79000 €

188,42 €
410,70 €

costos escomesa drets
Sense descomposició

P- 334

Pàg.:

armari de poliester per a comptador gs BT de 25m3/h
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
armari de poliester per a comptador gs BT de 25m3/h
Altres conceptes

410,70 €
93,66 €

76,38000 €
17,28 €
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CODI
ESRPLL01

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ

Pàg.:
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Construcció de un Sistema de protecció contra les integrals
DESCÀRREGUES elèctriques atmosfèriques, per Compost:
Protecció externa enfront el llamp:
? Construcció de un Sistema de Protecció Contra el Rayo. Codi Tècnic de
l'Edificació CTE SUA-8
? Certificació del Sistema per part de QUIBAC, SA Entitat d'Inspecció,
Empresa acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació), nombre 41 /
EI069.

2.180,39 €

Inclou:
Construcció d & una instalacion de parallamps equipada amb terminals del
Sistema de Nacions Unides INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat)
Necessaris Materials:
- Ref. 101.009: 1 de terminals del Sistema INGESCO PDC (Parallamps
Normalitzat) Model 6.4 (UNE 50.164)
- Ref. 111012: 1 Peça Adaptació 1 1/2 ´´Ø20mm conductor rodó
- Ref. 114.041: 1 Pal 6 m Ø1'1 / 2 ´´amb unió interior AC.GALV
- Ref. 118.081: 8 Abraçadora M-8 per a cable de 50 mm2 (UNE 50.164)
- Ref. 117.072: 14 Cable trenat de coure 50 mm (UNE 50.164)
- Ref. 112.024: 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1 / 2 ´´
- Ref. 119.091: 1 Tub de Protecció ferro galvanitzat (3m) + PVC
- Ref. 255.007: 1 Sistema de posada a terra tipus INGESCO per Format:
Elèctrodes (Màxim 9), arqueta de registre amb pont de comprovació i
maniguets per Connexió de les piques.
? COL·LOCACIÓ D'UN comptador de llamps CDR-11
Necessaris Materials:
- Ref. 430.019: 1 Comptador de llamps CDR-11
-Certificat d'Inspecció de 1 s instal·lació (és) de parallamps 1 Través de
l'Entitat d'Inspecció núm. 41 / EI069, acreditada per ENAC (Entitat Nacional
d'Acreditació) en base Als Requeriments establerts SEGONS l'exigència
bàsica SUA: 8 del Codi Tècnic de l'Edificació ´´Seguretat Davant del risc
Causat per l'Acció del llamp´´ SUA.B i annex
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes
P- 336

P- 337

ESRPLL03

EY011321

B0111000
B0521100

h

m

2.180,39 €
36,50 €

h
Altres conceptes

36,50 €

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada
amb guix B1.

2,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aigua
Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes

0,00134 €
0,24240 €
2,05 €
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CODI
EY021312

UA
u

EY031000

DESCRIPCIÓ

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

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20
cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 340

F21110A4

m3

Enderroc de petita edificació o part d'edificació, armari o grades, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual i/o mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou l'enderroc de
fonaments, soleres, murs de contenció i mitgeres si escau, separació de
residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
Altres conceptes

P- 341

F2168943

m2

Pàg.:
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Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Aigua
Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes

B0111000
B0521100
B0521200

P- 339

Data: 05/01/18

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

5,04 €

0,00067 €
0,04040 €
0,00041 €
5,00 €
4,96 €

4,96 €
6,75 €

6,75 €
10,43 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou l'enderroc de la
part proporcional de fonaments i remats si escau, separació de residus, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

P- 342

F2168963

m2

Altres conceptes

10,43 €

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment, ceràmica o pedra, de
30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor.

11,02 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc. Inclou l'enderroc de la
part proporcional de fonaments, separació de residus, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
Altres conceptes

11,02 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 343

CODI
F216R243

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc
de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall de peces,
separació de residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
demolició i càrrega.
Altres conceptes

P- 344

F216R443

m

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de
daus de formigó si escau, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall de peces,
separació de residus, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
demolició i càrrega.
Altres conceptes

P- 345

F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de demolició. Inclou tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a l seva
correcte demolició.
Altres conceptes

P- 346

F2194AG5

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
Altres conceptes

P- 347

F2194JE1

m2

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
Altres conceptes

P- 348

F2194XG5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
Altres conceptes

Pàg.:

98

PREU
2,66 €

2,66 €
3,32 €

3,32 €
2,77 €

2,77 €
2,87 €

2,87 €
11,03 €

11,03 €
2,41 €

2,41 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 349

CODI
F219FFC0

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ

F21B3001

m

99

PREU

Tall en paviment de formigó o panot, de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de tall. Inclou
transport i retirada de maquinària, tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 350

Pàg.:

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió o acopi per a posterio recol·locació.

5,00 €

5,00 €
11,16 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tall de peces,
demolició de fonament si escau, separació de residus, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.

P- 351

F21D3JJ1

m

Altres conceptes

11,16 €

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb
solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor.

5,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
Altres conceptes
P- 352

F21DMG02

m

Demolició d'arqueta o pou preexistent, de 70x70 cm de dimensió màxima i
qualsevol alçada, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amicament teòrica de demolició. Inclou
tapa, marc, base, talls, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
demolició i càrrega.
Altres conceptes

P- 353

F21G0030

u

Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem, companyia o centre
autoritzat degestió de residus, d'enllumenat o altre servei existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació si escau, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.
Altres conceptes

5,03 €
3,38 €

3,38 €
71,39 €

71,39 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 354

CODI
F21H1641

UA
u

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ

F21Q2501

u

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 6 m d'alçària, com a màxim, desconnexió de línies
elèctriques, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.
Altres conceptes

P- 356

F21QBB01

u

100

PREU

Totalment acabat. Inclou desconnexió de línies elèctriques, tria, retirada,
transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut
i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, càrrega i
trasllat o deposició.
Altres conceptes
P- 355

Pàg.:

Desmuntatge de font per a exterior preexistent, i acopi per a posterior
aprofitament, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.

52,84 €

52,84 €
2,91 €

2,91 €
60,55 €

Totalment acabat. Inclou anulació temporal o definitiva de la instal·lació de
subministrament i evacuació d'aigua existent, acopi fins a la seva
recol·locació, tria, retirada, transport i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
al seu correcte desmuntatge i aplec.

P- 357

F21R12F5

B2RA9SB0
B2RA9TD0

u

Altres conceptes

60,55 €

Tala controlada cistella mecànica d'arbre, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge.

752,25 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta tala, carrega, trasllat i deposició.
Deposició controlada a 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)
Deposició controlada a 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)
Altres conceptes

31,23000 €
224,94240 €
496,08 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 358

P- 359

P- 360

CODI
F2225241

F227T00F

F931201F

UA
m3

m2

m3

F96517D9

B06NN14C
B0710250
B96517D0

DESCRIPCIÓ
Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora.

m

Pàg.:

101

PREU
5,65 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part
proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització
dels serveix preexistents.
Altres conceptes

5,65 €

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM.

0,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per al seu correcte repàs i piconatge.
Altres conceptes

0,91 €

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
subministrament de material, compactació, reg, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Aigua
Tot-u artificial
Altres conceptes

B0111000
B0372000

P- 361

Data: 05/01/18

Vorada prefabricada de formigó tipus fiol, tauló o jardi de 100x8x20 cm amb
base de formigó HM-20 de 20 cm de gruix, nclou subministrament, transport,
col·locació, p.p. de peces especials, segons plànols, i rejuntat amb morter.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou moviment de
terres necessari, tall de peces, part proporcional de mermes, base de
formigó, rejuntat de morter, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Vorada prefabricada de formigó tipus fiol, tauló o jardi de 100x8x20 cm
Altres conceptes

16,77 €

0,03350 €
12,73050 €
4,01 €
9,82 €

2,87932 €
0,04416 €
2,64600 €
4,25 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 362

CODI
F9V3E65A

UA
m

B9V4E65A

FD5EAG22

u

FQ31D210

BQ3Z1300

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm,
amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb formigó HNE-15/P/10.

Subministrament de canal de dutxa tipus ACO CD.SAP.07.075V.R74 o
equivalent, realitzat completament en acer inoxidable AISI 304, de 700 mm
de longitud, 83 mm d'ample exterior i 75 d'ample de reixa. Amb pendent
incorporada de alçada mínima 25 mm i màxima 30 mm. Amb sortida vertical
directa DN 75 mm i sifó completament extraïble, amb un cabal aproximat de
1,6 l/s. Inclou Reixa R74 tipus perforada quadrada, apta per a càrrega
vianants, potes d'ancoratge al formigó, segons CTE-HS-5. , ref.
CD.SAP.07.075V.R74 de la serie Sortida vertical DN75 d'ACO o equivalent,
col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, tall de peces,
mermes, trobament amb vores, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Canal de dutxa tipus ACO CD.SAP.07.075V.R74, realitzat completament en
acer inoxidable AISI 304, de 700 mm de longitud, 83 mm d'ample exterior i
75 d'ample de reixa. Amb pendent incorporada de alçada mínima 25 mm i
màxima 30 mm. Amb sortida vertical directa DN 75 mm i sifó completament
extraïble, amb un cabal aproximat de 1,6 l/s. Inclou Reixa R74 tipus
perforada quadrada, apta per a càrrega vianants, potes d'ancoratge al
formigó, segons CTE-HS-5. , ref. CD.SAP.07.075V.R74 de la serie Sortida
vertical DN75 d'ACO
Altres conceptes

BD5EAG22K7CF

P- 364

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica mesurat en planta.
Inclou subministrament, muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb
vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm,
amb bisell i acabat llis, de color gris
Altres conceptes

B06NN11C

P- 363

Data: 05/01/18

u

Recol·locació de font preexistent acopiada, ancorada amb dau de formigó.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional d'accessoris i elements
de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de
sanejament, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.
Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la
xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior
Altres conceptes

Pàg.:

102

PREU
32,03 €

1,75434 €
14,48000 €
15,80 €
162,41 €

160,58000 €

1,83 €
142,86 €

17,75000 €
125,11 €
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DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 365

CODI
G2225432

UA
m3

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació. Inclou part
proporcional d'esponjament, temps d'espera si escau, tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta excavació i visualització
dels serveix preexistents.
Altres conceptes

P- 366

G228560F

m3

Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95% PM.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de rebliment. Inclou part
proporcional d'esponjament, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Altres conceptes

P- 367

GBA31511

u

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb pintura
acrílica de color blanc o color i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual. Per a marcatge de paviment de formigó de pati
escola.

Pàg.:

103

PREU
9,44 €

9,44 €
14,00 €

14,00 €
1.925,84 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou material, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
BBA11100
BBA1M200

P- 368

I1213251

m2

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials
Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb
humitat i amb pluja
Altres conceptes

880,40000 €
378,40000 €

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.

4,41 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes
P- 369

I1215250

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

667,04 €

4,41 €
0,07 €
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DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 370

CODI
B0Y15250

K2192913

UA

m2

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
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
Altres conceptes
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
Altres conceptes

P- 371

K2199511

m

Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica de demolició. Inclou
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
Altres conceptes

P- 372

K21D2162

m

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de diàmetre 50 cm, com a
màxim, sense solera, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de demolició. Inclou tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i càrrega.
Altres conceptes

P- 373

K21Z2760

m

Tall en paret d'obra ceràmica o de bloc, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc,
per a delimitar la zona a demolir.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament tèorica de tall. Inclou
transport i retirada de maquinària, tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 374

K2R540H0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part
proporcional d'esponjament, temps d'espera, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
al seru correcte transport.
Altres conceptes

Pàg.:

104

PREU
0,07000 €

0,00 €
7,16 €

7,16 €
3,29 €

3,29 €
1,60 €

1,60 €
4,86 €

4,86 €
12,48 €

12,48 €
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P- 375

CODI
K2RA6680

UA
m3

K2RA73G1

m3

K4ZWX001

u

K52211LK

B52211L0

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).

Reforç mitjançant Ancoratges amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre
i 230 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre
suport de formigó, segons documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou part proporcional de
retalls, mermes, solapaments, patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i
230 mm de llargària
Altres conceptes

B0A6AN9L

P- 378

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part
proporcional d'esponjament, taxes d'abocament, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta deposició.
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)
Altres conceptes

B2RA73G1

P- 377

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part
proporcional d'esponjament, taxes d'abocament, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
a la seva correcta deposició.
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats
no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes

B2RA6680

P- 376

Data: 05/01/18

m2

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 20 peces/m2,
com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric mesurat en planta. Inclou
subminsitre, col·locació, tall de peces, mermes, morter, rejuntat, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 20
peces/m2, com a màxim
Altres conceptes

Pàg.:

105

PREU
-17,34 €

-17,34200 €

0,00 €
14,59 €

14,59000 €

0,00 €
16,32 €

12,97000 €
3,35 €
23,07 €

6,16000 €
16,91 €
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P- 379

CODI
K5ZFQS00H5QN

UA
u

K89AQBP0

m2

KB92U002

u

NSANTANA1

Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.

Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters
alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb pintura fotoluminiscent
segons normes UNE i DIN, amb suport, fixada mecànicament.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, fixacions
mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters
alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar
mecànicament
Altres conceptes

B0A61600
BB92UA02

P- 382

Subministrament i col·locació de gàrgola prefabricada de formigó color blanc,
model GG-160 de SAS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN o equivalent,
ancordada amb morter.

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica d'amidament. Inclou
subminsitre, aplicació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Esmalt sintètic
Imprimació fosfatant
Altres conceptes

B89ZB000
B8ZAF000

P- 381

DESCRIPCIÓ

Tot inclòs i totalment acabada. Inclou morter, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements
i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Gàrgola de 425 mm a 90º per a desguassar horitzontalment, de 100x100
mm de secció, ref. 11080101 de la serie Auxiliars de TEXSA
Altres conceptes

B5ZFQS00H5QN

P- 380

Data: 05/01/18

u

Subministre i muntatge de topall de porta, tipus porta metàl·lica, per a sol,
color gris, fixat mitjançant cargols.
Totalment acabat. Inclou el replanteig, el cargol, medis auxiliars, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Altres conceptes

P- 383

SE11S010

m

Desmuntatge de circuit elèctric preexistent BT en tubular o no, inclòs
transport a magatzem o abocador.
Totalment acabat. Inclou identificació, desmuntatge de tots els elements,
desconnexions de puntes del cable, demolició de fonamentació si escau, tria,
retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.

Pàg.:

106

PREU
13,38 €

12,10000 €
1,28 €
9,85 €

1,86150 €
1,10772 €
6,88 €
19,28 €

0,20000 €
14,62000 €
4,46 €
3,78 €

3,78 €
0,81 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Sense descomposició

P- 384

UUPO1059576

m

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de
calefacció, marca Uponor, Uni gamma de canonades PLUS o similar, de 16
mm de diàmetre exterior i 2,0 mm de Espessor, Formada per Tub interior
d'alumini extruït, sense soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior
(PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu
Una especial amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma
de Sistema UNE EN-ISO 21003.

Pàg.:

107

PREU
0,81 €
2,97 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE
UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar per a Muntatge i
Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El. Totalment Muntada, amb
connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant les
corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura
executada Longitud Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Uponor Uni Pipe PLUS tubo en rollo 16x2,0, 1 m
Altres conceptes

PUPO1059576

P- 385

UUPO1501E03

m

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de
calefacció, marca Uponor, Uni gamma de canonades PLUS o similar, de 20
mm de diàmetre exterior i 2,25 mm de Espessor, Formada per Tub interior
d'alumini extruït, sense soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior
(PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu
Una especial amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma
de Sistema UNE EN-ISO 21003.

1,53000 €
1,44 €
4,13 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE
UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar per a Muntatge i
Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El. Totalment Muntada, amb
connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant les
corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura
Longitud Realment executada.

PUPO1059579

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tubería Uponor Uni Pipe PLUS en rollo 20x2,25
Altres conceptes

2,17000 €
1,96 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 386

CODI
UUPO1501E04

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de
calefacció, marca Uponor, gamma Uni Pipe PLUSo similar, de 25 mm de
diàmetre exterior i 2,5 mm de Espessor, Formada per Tub interior d'alumini
extruït, el pecat soldadura i Una capa de PERT interior i exterior
(PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu
Una especial amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma
de Sistema UNE EN-ISO 21003.

Pàg.:

108

PREU
5,79 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE
UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar per a Muntatge i
Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El. Totalment Muntada, amb
connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant les
corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura
executada Longitud Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tubería Uponor Uni Pipe PLUS en rollo 25x2,5
Altres conceptes

PUPO1059581

P- 387

UUPO1501E05

m

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de
calefacció, marca Uponor, Uni gamma de canonades PLUS o simiilar, de 32
mm de diàmetre exterior i 3,0 mm de Espessor, Formada per Tub interior
d'alumini extruït, sense soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior
(PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides fortament amb adhesiu
Una especial amb colorant blau de l'ONU. La canonada compleix la norma
de Sistema UNE EN-ISO 21003.

3,71000 €
2,08 €
8,10 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici SENSE
UNIONS intermèdies, amb P.P. de material d'auxiliar per a Muntatge i
Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El. Totalment Muntada, amb
connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant les
corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura
executada Longitud Realment.

PUPO1059583

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tubería Uponor Uni Pipe PLUS en rollo 32x3,0
Altres conceptes

5,29000 €
2,81 €
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P- 388

CODI
UUPO1503E06

UA
m

Data: 05/01/18

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

109

PREU

Subministrament i instal·lació de canonada de Distribució d'Aigua Calenta de
calefacció, marca Uponor, gamma MLC o similar, de 40 mm de diàmetre
exterior i 4,0 mm de Espessor, Formada per tub MULTICAPA amb les Capes
interna i externa fabricades amb polietilè resistent a la temperatura (PERT) ia
la capa intermèdia alumini soldat un solapament per ultrasons amb l'ONU
Gruix Mínim de 0,35 mm segons el que estableix la norma UNE-eN ISO
21003. el tub Disposa d'un adhesiu Entre Cada capa per evitar la
desfoliación.

15,91 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb unions
Mitjançant accessoris amb Cos de polifenilsulfona (PPSU) o metàl·lic
SEGONS Dimensions, amb P.P. de material d'auxiliar per a Muntatge i
Subjecció a l'obra, accessoris i peces especials El. Totalment Muntada, amb
connexions establertes i provada per l'empresa instal·ladora Mitjançant les
corresponents Proves de servei (incloses En Aquest preu). La Mesura la
longitud realment executada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

PUPO1013446

Tubo Uponor MLC en barra 40x4,0
Altres conceptes

P- 389

UUPO1505E05

u

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre, col·locació, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Uponor válvula 1´´ x 3/4´´
Uponor colector modelo S 4 salidas
Uponor soporte colector
Uponor tapón macho 1´´
Uponor compresión adaptador 16x1/2”
Altres conceptes

PUPO1012913
PUPO1014109
PUPO1014117
PUPO1014123
PUPO1058086

P- 390

ZPAEESPT

Suministro e instalación de colectores de ida y retorno, de latón niquelado,
marca Uponor modelo S, sin reguladores, conexiones ø1´´, con cuatro
derivaciones ø½´´, con soportes de sujeción incluso válvulas de corte ø1´´M x
¾´´H, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la
unidad instalada.

PA

Subministrament i muntatge d'espatllera de fusta de faig, fixada
mecànicament al parament, de 200cm d'amplada i 290cm d'alçada, segons
documentació gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament, muntatge, suports,
fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.
Sense descomposició

P- 391

ZPAEESS

PA

Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de
Seguretat i Salut, per a la seva aplicació i execució a l'obra, per a les seves
necessitats i seguint les directrius de l'ESS i normativa vigent.

8,64000 €
7,27 €
117,91 €

14,06000 €
41,56000 €
15,48000 €
4,08000 €
26,24000 €
16,49 €
280,62 €

280,62 €
9.920,08 €
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DESCRIPCIÓ
Sense descomposició

P- 392

ZPAEPRTA

pa

Partida alçada per al desmuntatge i aplec de porta preexistent i enderroc de
daus de formigó.
Totalment acabat. Inclou demolició de fonamentació, tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge, aplec, demolició
i deposició.
Sense descomposició

P- 393

P- 394

ZPAEQUAL

ZPAETOPO

PA

u

Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del Programa de
Control de Qualitat, que ha d'incloure totes les preses de mostres, curat,
assajos i conservació de testimonis de tots aquells materials que tenint funció
resistent i de tancament estan inclosos al progrma de control de qualitat.
S'inclou l'aportació de tots aquells documentas necessaris per a l'homolgació
dels materilas que intervenenamb la construcció. Inclou tots els medis i
mitjans humans i mecànics necesaris per a la bona presa de mostres, els
correcte transport a laboratori i custodia de resultats.
Sense descomposició
Partida d'Alçada per al replanteig topogràfic de la proposta, amb totes les
visites necessàries per a l'execució de les obres.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou alineacions i rasants de tots els elements
d'urbanització i delimitació de finques, vials i altres elements amb fites si
escau, tantes vegades com el decurs de les obres ho faci necessari, tria,
retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
replanteig i fitat.
Sense descomposició

P- 395

ZPAMIDIS

u

Subministrament i muntatge d'estructura d'acer galvanitzat grecada tipus
ORCHIDEA de MAYDISA o similar, amb travesser superior amb rail i guia
inferior, per a porta corredissta interior senzilla.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre, col·locació, part proporcional
accessoris i fixacions si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques
o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Pàg.:
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PREU
9.920,08 €
68,47 €

68,47 €
2.480,02 €

2.480,02 €
342,25 €

342,25 €
102,66 €
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1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

16,26 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

14,59 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

16,26 €

A0124

h

Oficial 1ª muntador

11,54 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

16,26 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

16,51 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

16,26 €

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

16,26 €

A012A000

h

Oficial 1a fuster

16,53 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

16,26 €

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

16,04 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

16,49 €

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

16,77 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

16,77 €

A012J000

h

Oficial 1a lampista

17,06 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

16,77 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

16,26 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

19,46 €

A012R000

h

Oficial 1a marbrista

16,26 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

14,41 €

A0134

h

Ajudant muntador

9,90 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

14,41 €

A0135000

h

Ajudant soldador

13,94 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

14,41 €

A013A000

h

Ajudant fuster

14,53 €

A013D000

h

Ajudant pintor

14,41 €

A013F000

h

Ajudant manyà

14,48 €

A013G000

h

Ajudant calefactor

14,39 €

A013H000

h

Ajudant electricista

14,39 €
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MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A013J000

h

Ajudant lampista

14,39 €

A013M000

h

Ajudant muntador

14,41 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

17,26 €

A0140000

h

Manobre

13,56 €

A0149000

h

Manobre guixaire

13,56 €

A0150000

h

Manobre especialista

14,02 €

OGENO01

h

Oficial primera

13,64 €

OGENO01.0037

h

Oficial fontanero/calefactor

13,77 €

OGENO01.0040

h

Ayudante fontanero/calefactor

12,36 €
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MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

10,33 €

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

10,86 €

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

44,75 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

50,70 €

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

61,50 €

C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

58,81 €

C13124C0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

35,31 €

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

31,23 €

C1331100

h

Motoanivelladora petita

40,64 €

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

35,02 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

46,78 €

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

4,01 €

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

3,94 €

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

15,64 €

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

26,17 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

29,49 €

C1503000

h

Camió grua

31,54 €

C1503300

h

Camió grua de 3 t

29,88 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

33,20 €

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

26,50 €

C1504S00

h

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

37,08 €

C1505120

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

17,06 €

C150MC50

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m
, sense operari

15,55 €

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,13 €

C1705700

h

Formigonera de 250 l

1,92 €

103,49 €

107,65 €
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MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

6,09 €

C1B02B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

18,46 €

C1RA2800

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

12,67 €

C2001000

h

Martell trencador manual

2,25 €

C2003000

h

Remolinador mecànic

3,32 €

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

2,25 €

C200F000

h

Màquina taladradora

2,40 €

C200G000

h

Màquina de fer regates

1,17 €

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

5,94 €

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

2,16 €

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

4,58 €

C200X000

h

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

2,91 €

CR11B700

h

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

32,21 €

CRE23000

h

Motoserra

2,17 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

13,33 €

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

11,80 €

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

11,22 €

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

12,36 €

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

11,20 €

B0332Q10

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

13,11 €

B0351000

t

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm

16,44 €

B0372000

m3

Tot-u artificial

11,07 €

B03D5000

m3

Terra adequada

B0512401

t

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

61,06 €

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

111,11 €

B0521100

kg

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

0,08 €

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,08 €

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,15 €

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,21 €

B05A2201

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, gris

0,56 €

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

0,10 €

B064300A

m3

Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

42,79 €

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

41,34 €

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

45,33 €

B065960A

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

47,27 €

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

45,67 €

0,67 €

3,85 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B065960C

m3

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

45,67 €

B065960J

m3

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

47,49 €

B065960K

m3

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

47,49 €

B065970B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

46,87 €

B06NLA2C

m3

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

39,85 €

B06NN11C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10

41,77 €

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

39,66 €

B0710150

t

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

24,75 €

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

23,59 €

B0710250

t

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

21,03 €

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,19 €

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

0,53 €

B0731330

kg

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C12 de resistència a compressió i classe F3 de
resistència a flexió, segons UNE-EN 13813,
subministrada a granel

0,03 €

B081C010

kg

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

0,99 €

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

1,90 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,83 €

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,72 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0A31000

kg

Clau acer

0,95 €

B0A32000

kg

Clau acer galvanitzat

1,17 €

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

6,45 €

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

1,46 €

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,10 €

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

0,06 €

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,10 €

B0A62F00

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,56 €

B0A6AN9L

u

Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària

12,97 €

B0A71K00

u

Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior

0,66 €

B0A75600

u

Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior

0,14 €

B0A75800

u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

0,17 €

B0A75C00

u

Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior

0,24 €

B0A75E00

u

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

0,25 €

B0A75F02

u

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

0,35 €

B0A75J00

u

Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior

0,48 €

B0A75Y00

u

Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior

0,19 €

B0A81010

cu

Grapa metàl.lica per a fixar miralls

B0B2A000

kg

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

0,41 €

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,41 €

B0B34138

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,67 €

B0B341C4

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

0,93 €

B0B34258

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

4,57 €

B0CC1310

m2

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

3,01 €

B0CC2310

m2

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

4,65 €

90,73 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0CHSD11

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,6 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 1 plec, per a cantonera interior

2,45 €

B0CU24HD

m2

Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat melamínic.

9,79 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,27 €

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

6,43 €

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

15,47 €

B0D6U005

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150
usos

16,23 €

B0D6U010

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150
usos

22,22 €

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

0,89 €

B0D72120

m2

Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 5 usos

1,38 €

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

5,15 €

B0DZA000

l

Desencofrant

1,90 €

B0DZJ0K6

m2

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,86 €

B0DZU010

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

0,30 €

B0F15251

u

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

0,20 €

B0F1D2A1

u

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

0,12 €

B0F1K2A1

u

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,13 €

B0F21243

u

Pitxolí d'elaboració manual de 290x100x40 mm,de
cara vista i de color vermell, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,19 €

B0F85240

u

Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,17 €

B0F85262

u

Supermaó de 500x200x60 mm, p/revestir, categoria II,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,15 €

157,59 €
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B0F86570

u

Supermaó de 600x250x70 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,27 €

B0F96550

u

Encadellat ceràmic de 600x250x35 mm

0,23 €

B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,11 €

B0FG3JA3

u

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

0,10 €

B0FH2163

m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a
45 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

5,79 €

B0FHD172

m2

Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

10,64 €

B0GAB1F5

m

Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
sortida de motlle, per a coronament de parets de 33 a
47 cm de gruix i amb trencaaigües als dos cantells

38,44 €

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

0,07 €

B2RA6680

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

86,71 €

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)

14,59 €

B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,27 €

B2RA9SB0

t

Deposició controlada a 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)

31,23 €

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a 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)

52,07 €
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B44Z5011

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

0,58 €

B44Z5026

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,26 €

B44Z50B6

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

1,36 €

B44Z8025

kg

Acer S355JR 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

0,85 €

B44Z80B5

kg

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,90 €

B4D93EA6

u

Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de
60x20 cm i 20 cm d'alçària

0,59 €

B4Z22A10

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer epoxi de 100 mm d'amplària, amb
rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre. Inclosa la part
proporcional d'ancoratges d'acer inoxidable per a murs
en testa, model MunAn S140 o equivalent.

1,66 €

B4Z23R10

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer inoxidable de 250 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre

1,90 €

B52211L0

u

Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 20 peces/m2, com a màxim

0,28 €

B52ZUM02

u

Mecanisme d'accionament motoritzat per a finestra
remot, amb comandament radiofreqüència.

59,69 €

B5320A00

m2

Placa conformada bituminosa de perfil d' ona gran, d'1
m d'amplària i 2 m de llargària

3,73 €

B5ZD15C3

m

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 3 plecs

8,01 €

B5ZFQS00H5QN

u

Gàrgola de 425 mm a 90º per a desguassar
horitzontalment, de 100x100 mm de secció, ref.
11080101 de la serie Auxiliars de TEXSA

12,10 €

B5ZH1D60

m

Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 150 mm

2,54 €
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B5ZHBD60

u

Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D
150 mm

1,72 €

B5ZZAEJ0

u

Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom

0,06 €

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

0,18 €

B5ZZJXP0

u

Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de
metall i goma

0,09 €

B66AA00A

m2

Plaques compactes (HPL) a base de resines
termo-enduribles, reforçades amb fibres basades en
fusta i fabricades a altra pressió i temperatura, amb
superfície decorativa dura integrada en resines de
melamina, de la casa TRESPA o equivalent.

73,92 €

B66ZA000

u

Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

25,95 €

B6Z11E30

m

Caixa per a persiana enrotllable, de formigó armat per
a revestir, de 35x20 cm, més de 2 i fins a 3 m de
llargària, per a un accionament a través de motor, cinta
o torn

6,45 €

B711Q060

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2

4,46 €

B711X0L0

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2

2,91 €

B7911100

m2

Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls i
amb malla geotèxtil

6,49 €

B7B11170

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

0,53 €

B7C100AE

m3

Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3,
preparada per a projectar

121,42 €

B7C100N0

kg

Escumant per a formigó cel·lular

0,83 €

B7C2G470

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,429 i 1,29 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa

4,03 €

B7C2G670

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 2,143 i 1,935 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa

5,82 €

B7C945C0

m2

Feltre de llana mineral de roca de 41 a 45 kg/m3 de 40
mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa
direcció de les fibres

2,00 €
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B7CN1830

m2

Làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8
mm de gruix formada per un nucli de làmina de
bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i làmina
d'alumini en una cara

6,77 €

B7CZ1400

u

Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40
mm de gruix com a màxim

0,14 €

B7D20021

kg

Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

0,32 €

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

9,80 €

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

7,93 €

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,74 €

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

0,05 €

B7Z21000

kg

Emulsió bituminosa, tipus EA

0,93 €

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,51 €

B83116QR

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 rugós color estàndard, de
designació BIa segons norma UNE-EN 14411

B83Z1100

u

B841BD10

13,70 €

Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

0,16 €

m2

Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat
superficial perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la
norma UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 19 mm de
gruix , i reacció al foc A2-s1, d0

4,01 €

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

3,20 €

B84ZD510

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

2,57 €

B84ZG2G0

u

Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'acer
galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix
total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

15,47 €
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B86354A5

m2

Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,6 mm
de gruix, acabat mate i tallat a mida

8,16 €

B89Z2000

kg

Pintura al ciment

0,40 €

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

7,30 €

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

2,13 €

B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

3,08 €

B89ZU001

kg

Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa

12,91 €

B8Z10149

m2

Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x3 mm, amb un pes mínim de 85 g/m2

1,88 €

B8ZA1000

kg

Segelladora

2,96 €

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

7,92 €

B8ZAF000

kg

Imprimació fosfatant

5,43 €

B96517D0

m

Vorada prefabricada de formigó tipus fiol, tauló o jardi
de 100x8x20 cm

2,52 €

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,63 €

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

4,38 €

B9GZ1200

t

B9JE9200

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat
antilliscant, per a instal·lació en superfície o encastat
en paviments laminats

147,91 €

B9P67A99

m2

Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN
548 i de 4mm de gruix

15,73 €

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

B9U21010

m

Sòcol de mitja canya de color a escollir de 120 x 7.5 x
5 cm.

11,40 €

B9U371A0

m

Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de
10 cm d'alçària

3,06 €

B9UA7110

m

Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb
base portacables

2,84 €

B9V4E65A

m

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de
color gris

14,48 €

BABG9762

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra màxim de 100x225 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat

106,32 €

Pols de quars color

PREU

1.046,08 €

0,12 €
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BABG9768

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra màxim de 100x235 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x80 de vidre
laminat 5+5, pany de cop, manet i clau mestrejada,
acabat esmaltat.

134,32 €

BABGPA68

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra màxim de 200x235
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, dues finestres de
73x175cm de vidre laminat 5+5, pany de cop, manet i
clau mestrejada, acabat esmaltat color a escollir.

221,09 €

BAF1269D

m2

Finestra d'alumini lacat color a escollir, per a col·locar
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra segons
la documentació gràfica del projecte, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima de resistència al vent segons
UNE-EN 12210 segons documentació gràfica del
projecte, amb o sense caixa de persiana i guies

125,94 €

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

2,47 €

BANZ1110

u

Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

3,61 €

BAP36186

u

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

45,44 €

BAQDM442

u

Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 200 cm alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
de tipus ignífug, estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina.

46,06 €

BASA71P2

u

Porta tallafocs acer galvanitzat, EI2-45-C2 una fulla
batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt

169,16 €

BAV7EK77

m2

Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a
14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5
kg per m2

48,44 €

BAVZ0AL0

u

Motor tubular per a persiana enrotllable model
Beck-Heun.

147,23 €

BAVZK000

m

Guies d'alumini per a persianes enrotllables

2,70 €

BAZ1U010

m

Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,59 €

BAZ26AA0

m

Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada
amb melamina

3,96 €

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'una fulla batent, de preu
mitjà

18,51 €
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BAZGC370

u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

41,36 €

BAZPA140

u

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

78,71 €

BAZPA260

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3
punts de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125

172,48 €

BB127WAG

m

Barana d'acer galvanitzat, segons documentació
gràfica i escrita del projecte, amb muntants d'acer,
marc tubular i relliga interior, igual a la preexistent.
ancorada a l'obra amb morter o amb pletines i
fixacions mecàniques.

111,81 €

BB12F6BR

m

Barana d'acer galvanitzat, segons documentació
gràfica i escrita del projecte, formada per una pletina
d'acer galvanitzat fixada mecànicament sobre la que
es disposen els tubs rodons també d'acer galvanitzat,
segons documentació gràfica del projecte.

95,42 €

BB927FF1

u

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar
mecànicament

10,45 €

BB92UA02

u

Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20
cm, amb suport per a fixar mecànicament

14,62 €

BBA11100

kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials

1,24 €

BBA1M200

kg

Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,86 €

BC1G2101

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb
1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

41,80 €

BC1K1500

u

Mirall marc d'acer inoxidable 800x600

81,04 €

BC1K1501

m2

MIrall adaptat 800x600mm

BD13187B

m

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

2,20 €

BD13199B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

2,98 €

BD13229B

m

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

0,57 €

BD13259B

m

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,13 €

128,25 €
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BD13269B

m

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,37 €

BD13277B

m

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,72 €

BD13279B

m

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,81 €

BD135890

M

TUB DE PVC PER A CLAVEGUERO, DE D 125 MM I
DE 5,00 M DE LLARGARIA, COM A MAXIM

3,68 €

BD1Z2200

u

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm

0,84 €

BD1Z2300

u

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

1,58 €

BD1Z3000

u

Brida per a tub penjat del sostre

2,45 €

BD351430

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

23,95 €

BD3Z2776

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm

16,97 €

BD514DP0

u

Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava

14,03 €

BD514DQ1

u

Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava metàl·lica

16,26 €

BD5A2E00

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

2,49 €

BD5EAG22K7CF

m

Canal de dutxa tipus ACO CD.SAP.07.075V.R74,
realitzat completament en acer inoxidable AISI 304, de
700 mm de longitud, 83 mm d'ample exterior i 75
d'ample de reixa. Amb pendent incorporada de alçada
mínima 25 mm i màxima 30 mm. Amb sortida vertical
directa DN 75 mm i sifó completament extraïble, amb
un cabal aproximat de 1,6 l/s. Inclou Reixa R74 tipus
perforada quadrada, apta per a càrrega vianants,
potes d'ancoratge al formigó, segons CTE-HS-5. , ref.
CD.SAP.07.075V.R74 de la serie Sortida vertical DN75
d'ACO

160,58 €

BD5FC194

m

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de
100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal

26,55 €

BD5H2185

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal

43,68 €
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BD5L2580

m2

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

3,96 €

BD7FR310

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

3,39 €

BD7FR410

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

5,17 €

BD7FR510

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

8,20 €

BDEA1.B

m

Tub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 40 mm

1,35 €

BDEA1.H

m

Tub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 110 mm

3,98 €

BDEA2.B

pp

Accessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 40
mm

0,31 €

BDEA2.H

pp

Accessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 110
mm

1,26 €

BDEB1.AA

m

Tub de PVC per a sanejament enterrat, segons
UNE-EN 1401, SN 110, unió mitjançant junta elàstica o
encolada, de 110A mm.

1,87 €

BDEB2.C

pp

Accessoris i elements de subjecció per a tub de
PVC,segons UNE-EN 1401 de 110 mm

1,61 €

BDKZ3170

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

27,18 €

BDW3B200

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

0,50 €

BDW3B500

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm

1,26 €

BDW3B600

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm

1,79 €

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

3,73 €

BDW3B800

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

5,20 €

BDW3B900

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

11,48 €

BDW3BA00

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm

20,07 €

BDW3BB00

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm

36,24 €

BDY3B200

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

0,01 €

BDY3B500

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm

0,02 €
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BDY3B600

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm

0,03 €

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

0,06 €

BDY3B800

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm

0,08 €

BDY3B900

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

0,17 €

BDY3BA00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm

0,30 €

BDY3BB00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm

0,54 €

BE42Q310

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,65 €

BE42Q410

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,93 €

BE51HP10

m2

Conducte rectangular de llana de vidre segons
UNE-EN 13162, amb recobriment exterior de planxa
d'alumini, amb recobriment interior de film d'alumini, 25
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica<= 0,033
W/mK, resistència tèrmica>=0,75758

7,71 €

BEK1173B

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°,
totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment

7,61 €

BEK27A77

u

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

10,11 €

BEK27KA7

u

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

23,81 €

BEK3177E

u

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

7,61 €

BEK31AAE

u

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

13,00 €

BEK71KK1

u

Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

31,82 €

BEKP8410

u

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària

124,24 €

BEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

4,36 €
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BEU545A5

u

Termòmetre bimetàl·lic de contacte, d'esfera de 65
mm, de <= 120 °C

7,50 €

BEV32A51H3X6

u

Controlador diferencial ECONTROL per a regulaci?
d'una instal?laci?, amb 4 sondes d'entrada i 1 sortida,
amb pantalla de visualitzaci?, ref. B66902001 de la
s?rie Controladors de BUTECH

109,49 €

BEW31200

u

Suport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar

0,42 €

BEW43000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

3,29 €

BEW44000

u

Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

2,75 €

BEW5B000

u

Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

3,15 €

BEY5B000

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

0,19 €

BEZ52000

u

Tap cec, preu alt, per a radiador

0,27 €

BEZ55000

u

Tap amb reducció, preu alt, per a radiador

0,30 €

BEZ5A000

u

Purgador per a radiadors, manual

0,16 €

BEZ5H200

u

Aixeta per a radiadors, termostàtica, preu alt

BEZ5L000

u

Detentor de sortida, preu alt

1,70 €

BF52A300

m

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

2,58 €

BF52D400

m

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN
1057

7,19 €

BF5A4200

m

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

0,91 €

BF5A5200

m

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,96 €

BFA28740

m

Tub de cPVC de 50 mm de diàmetre nomimal, de 25
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN ISO 15877-2

12,95 €

BFB44351

m

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,28 €

BFB46551

m

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,43 €

BFB48751

m

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,79 €

11,44 €
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BFB4A951

m

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,03 €

BFB4CB51

m

Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,68 €

BFQ14460

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix

1,59 €

BFQ14560

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 3/4´´, de 30 mm de gruix

1,75 €

BFQ14660

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix

1,83 €

BFQ14760

u

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 1´´1/4, de 30 mm de gruix

1,96 €

BFQ3246A

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 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,36 €

BFQ3247A

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 22 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,41 €

BFQ324BA

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 35 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,65 €

BFQ324CA

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 42 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,73 €

BFQ33C6A

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 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,38 €

BFQ33C7A

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 22 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,42 €

BFQ3GC6A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix

3,96 €
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BFQ3GC7A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix

4,08 €

BFQ3GC9A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix

4,31 €

BFQ3GCBA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix

4,65 €

BFR11410

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

3,89 €

BFW52AB0

u

Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat

1,29 €

BFW52DB0

u

Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat

2,93 €

BFWA2840

u

Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

4,77 €

BFWB5305

u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

0,83 €

BFWB5405

u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

1,24 €

BFWB5505

u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

1,55 €

BFWB5605

u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

2,16 €

BFWB5705

u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

3,35 €

BFWR1141

u

Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix

4,04 €

BFY52AB0

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per
a soldar per capil·laritat

0,19 €

BFY52CB0

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per
a soldar per capil.laritat

0,36 €

BFY52DB0

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per
a soldar per capil.laritat

0,47 €
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BFY5CL00

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,61 €

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

0,67 €

BFYA3840

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
cPVC a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

0,54 €

BFYB3742

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat

0,09 €

BFYB5305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

0,02 €

BFYB5405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

0,02 €

BFYB5505

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

0,03 €

BFYB5605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

0,06 €

BFYB5705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

0,08 €

BFYQ1446

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a
tub de diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix

0,18 €

BFYQ1456

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a
tub de diàmetre 3/4´´, de 30 mm de gruix

0,19 €

BFYQ1466

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a
tub de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix

0,21 €

BFYQ3020

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,03 €

BFYQ3080

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,11 €

BFYR1141

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

0,52 €
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BG116A80

u

Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at amb
fibra de vidre , de 160 A, segons esquema Unesa
n?mero 7 , seccionable en c?rrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trif?sica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexi? i grau de protecci?
IP-43, IK09

92,76 €

BG144902

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar
superficialment

123,62 €

BG151212

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm,
amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment

0,33 €

BG1AU050

u

Armari met?l?lic, en xapa electrozincada, refor?at, per
a quadre de distribuci?, en muntatge superficial, per a
6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xass?s, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col?lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x1050x175 mm

369,85 €

BG1PU1A0

u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64
kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense
ICP-M i sense interruptor diferencial

127,87 €

BG212910

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,02 €

BG21H710

m

Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,40 €

BG21H810

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

2,60 €

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

0,17 €

BG22H510

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,34 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/01/18

Pàg.:

24

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG22H710

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,47 €

BG22TL10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,83 €

BG22TP10

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama ,
resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a
compressi? de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,43 €

BG2A1300

m

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x90
mm

4,72 €

BG2DF6M0

m

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 500 mm

7,06 €

BG2Z005A

m

Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària

2,08 €

BG312170

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,59 €

BG312180

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

2,40 €

BG312190

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

2,84 €

BG312320

m

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

0,68 €

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

0,95 €

BG312350

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,86 €

BG312640

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

2,11 €
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BG312650

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

2,97 €

BG31E700

m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x16 mm2

1,68 €

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

0,90 €

BG415A97

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 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

11,82 €

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

5,31 €

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

8,38 €

BG415DJB

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

34,13 €

BG415DJD

u

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

35,94 €

BG416DJD

u

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

78,37 €

BG4114JHJ1MI

u

Interruptor autom?tic magnetot?rmic de poder de tall
4500 A (segons UNE-EN 20317), d'intensitat nominal
40 A, de corba tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4
m?duls DIN, Simon 68, ref. 68440-38 de la s?rie
Interruptors autom?tics magnetot?rmics de 6kA Corba
ICP-M de SIMON o similar

124,10 €
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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

14,25 €

BG4242JH

u

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

66,45 €

BG439320

u

Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 80 A
amb base de grand?ria 0

36,21 €

BG463150

U

RELLOTGE PROGRAMADOR HORARI UNIPOLAR
FINS A 16 A, PROGRAMA DIARI, AMB RESERVA DE
MARXA. MARCA MERLIN GUERIN. REFERENCIA:
15365

48,93 €

BG482345

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar
(3P+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

206,33 €

BG49H005

u

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores

52,20 €

BG4Q3516

U

GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC REGULABLE,
DE 4 A 6.3A, MARCA TELEMECANIQUE, MODEL
GV2-ME10 I FIXAT A PRESSIO EN QUADRE

58,61 €

BG4R4005

u

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i
comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense
vibracions de la bobina

25,25 €

BG4R4J70

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1

45,09 €

BG4W1160

u

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6
mm2 de secció, de 8 mm de pas, apte per a muntar
sobre perfil DIN

0,51 €

BG612020

u

Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt

1,26 €

BG61CEC6

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes,
amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a
encastar

10,05 €
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BG61L020

u

Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular,
d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment

2,82 €

BG621LCU

u

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P),
16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporitzaci? de <= 15
min, preu superior, per a encastar

71,98 €

BG6281C3

u

Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar (2P), 16 A/250 V, amb tecla, preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

2,97 €

BG62B1D2

u

Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,

2,38 €

BG631157

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu alt, per a encastar

3,28 €

BG63D15R

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

1,50 €

BG645176

u

Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250
V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

2,21 €

BG867111

u

Detector de presencia, amb connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de
preu econòmic, amb accessoris de muntatge

47,20 €

BGDP1160

u

Ànode de magnesi per a tubs d'1'' de diàmetre
nominal, 22x820 mm

20,55 €

BGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

5,65 €

BGW11000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecci?

8,32 €

BGW14000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,00 €

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

0,19 €

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

0,08 €

BGW2A000

u

Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques

0,24 €

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

0,23 €

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,21 €

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

0,19 €

BGW43000

u

Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta

0,17 €
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BGW48000

u

Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

0,28 €

BGW62000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

0,17 €

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

0,18 €

BGY2ABM2

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates
d'acer galvanitzat en calent d'amplària 500 mm per a
instal·lació suspesa de parament horitzontal

BGY43000

u

Part proporcional d'elements
tallacircuits tipus ganiveta

a

0,64 €

BH1L14G1

u

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i
metacril?lat amb 16 leds, de 21 W de pot?ncia de la
llumenera, amb font d'alimentaci?, per a col?locar
superficialment

134,24 €

BH61RHCA

u

Luz de emergencia con l?mpara led, con una vida ?til
de 100000 h, no permanente y no estanca con grado
de protecci?n IP4X, aislamiento clase II, con un flujo
aproximado de 340 a 370 l?mens, 1 h de autonom?a,
de forma rectangular con difusor y cuerpo de
policarbonato, precio alto

60,74 €

BHB17250

u

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a
1 tub fluorescent de 36 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55

28,44 €

BHT1B010

u

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a
pressió

58,36 €

BHU8T3D0

u

Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

4,86 €

BHWB1000

u

Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

2,18 €

BHZ1U010

m

Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar
les llumeneres industrials, amb part proporcional
d'accessoris

6,09 €

BJ13B712

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

79,42 €

BJ13B713

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

59,81 €

BJ13B71C

u

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà

56,24 €

BJ13B71Q

u

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà

70,58 €

especials

per

10,13 €
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BJ14BA1P

u

Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu alt

123,37 €

BJ14BA1Q

u

Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu mitjà

114,10 €

BJ16B212

u

Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó
incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu
alt

105,76 €

BJ16B213

u

Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó
incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu
mitjà

93,08 €

BJ1ZQ000

u

Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

11,32 €

BJ22D721

u

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural,
per a muntar superficialment, preu alt, amb entrada de
1/2´´ i sortida de 1/2´´

13,68 €

BJ22E720

u

Ruixador fix, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de
dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt

5,94 €

BJ2311EG

u

Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades
de maniguets

33,21 €

BJ239121

u

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

27,06 €

BJ24A121

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

8,07 €

BJ25512G

u

Aixeta de classe monocomandament per a bidet, per a
muntar superficialment sobre aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

38,63 €

BJ262127

u

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a
encastar , llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
i sortida de 1/2´´

33,13 €

BJ299121

u

Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, per a
muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

29,66 €

BJ33B7PG

u

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, per a connectar al ramal de PVC

4,31 €

BJ42U010

u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

41,90 €
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BJ46U010

u

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

45,65 €

BJ46U020

u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

170,20 €

BJ46U025

u

Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable

228,43 €

BJ4ZU015

u

Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm

8,69 €

BJ4ZU115

u

Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable

11,38 €

BJM15010

u

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal
1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors
del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte
per a muntar en posició horitzontal o vertical

68,72 €

BJMAU010

u

Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, per a encastar

92,74 €

BJMZ1PR5

u

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a
connectar polietilè de diàmetre 32mm, sortida roscada
de diàmetre 20mm, per a façanes

10,76 €

BK235210

u

Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla

69,32 €

BK246310

u

Comptador de desgnació G-16 segons UNE 60510
amb connexions per a roscar de diàmetre 2'', de 25
m3/h (n), com a màxim, de parets deformables

229,73 €

BK259230

u

Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100
mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

10,27 €

BK627000

u

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm
de diàmetre nominal, transició de tub de polietilè de 40
mm de diàmetre nominal exterior i sèrie SDR 11
segons UNE 53-333 a tub de coure de 42 mm de
diàmetre exterior i 1 mm de gruix, enllaç, beina de
protecció de l'enllaç d'acer reblert de resina de
poliuretà i beina de 2 m de llargària de tub d'acer
inoxidable de 63,5 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm
de gruix, amb tap superior de material elastomèric

40,96 €

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

27,09 €

BM313411

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

45,75 €

BMD1U161

u

Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 16 m, amb 11 cortines, camp de visió de
86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 /
IK02

26,09 €
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BMD3U030

u

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32,
possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i
relé progamable, configurable mitjançant port USB,
amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP,
soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1

265,32 €

BMD4U501

u

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior,
fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre
o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de
NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i
de paret, grau de protecció IP 55

36,09 €

BMD62400

m

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2

BMDAU010

u

Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A

BMDCU110

u

Teclat per a central de seguretat amb display LCD de
2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat,
protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees,
bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

103,30 €

BMSB54L0

u

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

1,52 €

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

0,21 €

BN314420

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

5,91 €

BN315420

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

7,87 €

BN316420

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

11,52 €

BN317720

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt

8,12 €

BN318420

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

22,76 €

BN8115A0

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

12,76 €

BN811670

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

3,58 €

0,18 €
10,25 €
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BN911140

u

Vàlvula de de seguretat d'apertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

65,91 €

BN916420

u

Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

112,77 €

BNC11030

u

Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre
nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat

41,16 €

BNE18300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

12,34 €

BNF11A10

u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada

255,21 €

BNFBU007

u

Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, PN 16
bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de
buidat de 1/2''

10,41 €

BNFC1211

u

Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió mascle-femella, de diàmetre 1/2´´

13,98 €

BP412020

m

Cable per a transmissio de video, d'atenuació baixa

0,55 €

BP434650

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 50265

0,51 €

BP7382D3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o
caixa

9,93 €

BP73J170

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45 simple categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport
o sobre panell

3,21 €

BP74C210

u

Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de
veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de
12 unitats d'alçària, de 670x600x400 mm (alçària x
amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau

160,72 €

BP7Z1D58

u

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 FTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària

117,82 €
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BP7ZSR20

u

Suport per a 1 connector RJ45, per a l'adaptació sobre
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets

1,31 €

BPD2A1D0

u

Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos
de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb
placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
440x650x250 mm, per a muntar superficialment

119,43 €

BQ11U010

m

Banc de vestidors antivandàlic, d'estructura metàl·lica
amb tractament antioxidant i pintures epoxi, de 45cm
d'amplada, i seient de panell fenòlic compacte, amb
cantells arrodonits, acabat color a dues cares color a
escollir, amb sabater inferior inclòs.

55,08 €

BQ3Z1300

u

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

17,75 €

BQ514A80

m2

Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària

40,32 €

BQ5AU010

m

Balda de vestidors antivandàlica de panell fenòlic,
d'estructura metàl·lica amb tractament antioxidant i
pintures epoxi, de 30cm d'amplada màxima i perxa
superio, amb cantells arrodonits, acabat color a dues
cares color a escollir.

54,96 €

BQ8AU010

u

Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en acer inoxidalbe, de potència
2450 W

180,75 €

BSR30001

u

lluminària PHILIPS CoreLine Campana
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Generation 3 - LED Module, system flux 10,500 lm 840 - Fuente de
alimentación - Haz ancho - GR

260,19 €

INCLOU LIRA PER MUNTATGE A SOSTRE
BSR30002

U

PHILIPS DN135B LED20S/840 PSU II WH
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 2000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46 78 95 100 100
Lámpara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
corrección 1.000).
DIALux

34,71 €
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BSR30003

U

DOWNLIGHT LED PHILIPS DN130B LED20S/840
PSU PI6 WH
Información general
Número de fuentes de luz
1 [ 1 pieza]
Código familia de lámparas
LED20S [ LED Module, system flux 2000 lm]
Ángulo del haz de fuente de luz
120 °
Temperatura de color
840
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1
Driver/unidad de potencia/transformador
PSU [ Fuente de alimentación]
Driver incluido
Si
Tipo de óptica
WB [ Haz ancho]
Tipo lente/cubierta óptica
ACF [ Acrílico esmerilado]
Apertura de haz de luz de la luminaria
90°
Connection
PI6 [ Conector push-in de 6

40,96 €

BSR30004

U

PANTALLA ESTANCA CoreLine Estanca
WT120C LED34S/840 PSU L1500
WT120C - LED Module, system flux 3400 lm - 840

94,00 €

BSR30005

u

Balizamiento. SIRIO. BS hecho por Normalux.
Autonomía 2 h. Modo de funcionamiento Permanente.
Tipo de instalación Empotrable.
Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/50mAh. IP 65.
IK 07. Versión Estandar. Acabado Gris. Difusor PC
Translucido. Carcasa hecha
de Zamak y PC. Alimentación 230V 50/60Hz.
Dimensiones 76 x 62 x 0. Manufacturado con la
regulación EN 60598-1

32,87 €
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UTA MARCA MODEL Mundoclima BRC-45 / H
ESPECIFICACIONS
CABAL impulsió:
4.500 m3 / h
CABAL RETORN:
4.500 m3 / h
UBICACIÓ:
INTEMPERIE
DADES CONSTRUCTIUS ACABATS
PERFIL ALUMINI:
40 mm
EXTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA LACADA
PANELL:
25 mm
INTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA
BANCADA:
GALVANITZADA DE 2 mm
AÏLLAMENT:
ESCUMA DE POLIURETÀ
Els Components Que constitueixen el fill model els
Següents:
- Secció ventilador d'impulsió.
- Secció ventilador retorn.
- Bateria de calefacció.
- Recuperador tèrmic de plaques.
- Filtració.
DIMENSIONS aproximades:
alt
730 mm
ample
2.000 mm
llarg
3.300 mm
sòcol
50 mm
Alçada total de
780 mm
SECCIÓ VENTILADOR impulsió
El Model Seleccionat per la Secció d'impulsió és el
GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:

PREU
7.077,24 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/01/18

Pàg.:

36

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ
950 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
SECCIÓ RETORN VENTILADOR
El Model Seleccionat Per La section de retorn és el
GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
700 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
BATERIA CALEFACCIÓ
El Model Seleccionat per a la bateria de calefacció ÉS
EL 538 14T-700-2F.
Els seus fill Característiques:
RECUPARADOR TÈRMIC DE PLAQUES
El Model Seleccionat Per El recuperador entàlpic
rotatiu és el 800/700.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
800/700
CABAL impulsió:
9.800 m3 / h
CABAL RETORN:
9.800 m3 / h
Eficiència Energètica:
ERP 2016
Accessoris: Portes d'Accés un interior de l'equip i
teulada intempèrie.
filtratge
Impulsió: Previ impulsió
TIPUS:
F6
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 FINAL IM pulsió
TIPUS:
F8
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 ESPECIFICACIONS

PREU
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MATERIAL TUB / ALETES:
Cu / Al
T ª ENTRADA AIRE:
10 º C
MODEL:
538 14T-700-2F
T ª SORTIDA AIRE:
32 ºC
POTÈNCIA:
30.184 kcal / h
T ª AIGUA I / S:
70/60 ºC
CABAL AIRE:
4.500 m3 / h
CABAL AIGUA:
3.018 l / h
VELOCITAT PAS AIRE:
3,36 m / s
Perduda CÀRREGA AIGUA:
1,2 m.c..a
Perduda CÀRREGA AIRE:
68 Pa
Diàmetre CONNEXIONS:
1 ¼ ''

PREU
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u

DESCRIPCIÓ
Caldera mural de gas de condensación para
instalaciones de calefacción por agua caliente, con
quemador de premezcla modulante de bajo nivel de
emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo
máxima de 4 bar y una potencia útil de 7,2 65 kW
(GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con
dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital
retroiluminiada para señalizar temperaturas de
funcionamiento,
modificar
parámetros
de
funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento
y presión del circuito primario mediante manómetro
digital.
La caldera puede alimentar, sola o conjuntamente con
otras calderas conectadas en cascada, circuitos de
calefacción (de alta y/o baja temperatura) y/o un
acumulador externo para la producción de ACS.
Opcionalmente, se puede montar un circulador dentro
de la caldera de tipo convencional o modulante para
garantizar, conjuntamente con los accesorios
hidráulicos adecuados, el caudal mínimo por dentro de
la caldera.
Como accesorios estas calderas incluye kits
hidráulicos de conexión individual o en cascada, kits
de evacuación concéntricos o dobles, kits de
evacuación para calderas en cascada y accesorios de
regulación y control de calderas individuales o en
cascada que gestionen instalaciones de calefacción
y/o ACS. Dentro de estos accesorios de regulación se
incluyen interfaces para gestión remota con una señal
0-10V DC y controles remotos para programación del
funcionamiento de la cascada en versiones
inalámbricas.
Los kits hidráulicos (para 1 o 2 calderas) incluyen los
colectores de ida y retorno con las llaves de corte del
aparato, la válvula de seguridad, un vaso de expansión
de 10 litros y el colector de gas.
Opcionalmente, en el extremo de los conectores de la
cascada, es necesario montar una botella de equilibrio
acorde con los requisitos de potencia y saltos térmicos
requeridos. Como accesorios opcionales se
suministran botellas de equilibrio de hasta 28 m3/h
para conectarlas directamente a los colectores de los
kits hidráulicos.
Marca: BAXI
Modelo: BIOS PLUS 70 F
Potencia útil: 7,2 65 kW
Rendimiento: 109,8 %
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x
505 mm
Peso: 50 kg
Ref. 14Z268102

PREU
2.793,88 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
424,08 €

BSRICG02

u

KIT HIDR. INDV.BIOS P.50Y70F

BSRICG03

u

KIT
HIDRÁULICO
INDIVIDUAL
EQUILIBRIO BIOS P. 50Y70F

BSRICG04

u

KIT DE PLETINAS Y JUNTAS

BSRICG05

u

CIRCULADOR MODULANTE 50-70F

115,93 €

BSRICG06

u

Kit concéntrico salida vertical a cubierta 80/125

173,61 €

BSRICG07

u

REG. CLIM. BIOS PLUS SIN HILOS

139,13 €

BSRICG08

u

AGU 2.550 Interface control de 1 zona de baja
temperatura, hasta 3 de alta temperatura o sistemas
solares y gestión remota de ca

135,81 €

BSRICG09

u

QAC 34 sonda exterior HT

BSRICG10

u

Sonda ACS

5,96 €

BSRICS02

U

Aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 89mm de
diametro, fabricado en espuma elastomérica de
caucho sintético de color negro. Presenta una elevada
resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros,
nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que
no contiene partículas sólidas perjudiciales para la
salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC
-HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de
temperatura: -40°C + 105°C. Conductividad térmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C.
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua
EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al
vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO
12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr).
Reacción al fuego: Euroclase B- s3, d0. Resistencia a
la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005,
Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005
DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y
parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación
acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO
11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia
al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente.
Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC CFC, según norma.

8,63 €

BSRICS13

U

Válvula de 3 vías sin actuador PN10. Conexiones
roscadas a 1 1/4´´. Rotación angular de 90º.
Temperatura de fluido 2 a 120ºC. Máxima presión
permitida 1000 Kpa. Consultar al departamento
técnico o comercial de Saltoki, la compatibilidad con
los actuadores de SIEMENS.

44,42 €

BSRICS14

U

Actuador motorizado de motor síncrono, con
accionamiento manual/automático con carcasa de
aluminio y cubierta de plástico. Tipo de señal 3 puntos
y tensión de alimentación 230Vac. Tiempo de carrera
135s. Consultar al departamento técnico o comercial
de Saltoki, la compatibilidad con las válvulas de
SIEMENS.

82,17 €

BOTELLA

294,86 €
79,50 €

18,55 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BSRICS15

U

Válvula de equilibrado Oventrop Hydrocontrol R 11/4´´
con conexiones roscadas hembra. cuerpo y cabezal en
bronce, obturador con cierre en PTFE, vástago y
obturador en latón resistente a la descinficación. con
tomas de presión y sistema de preajuste. PN 25
temperatura de trabajo 150°C.

49,73 €

BSRICS16

U

Válvula de equilibrado Oventrop Hydrocontrol R 11/2´´
con conexiones roscadas hembra. cuerpo y cabezal en
bronce, obturador con cierre en PTFE, vástago y
obturador en latón resistente a la descinficación. con
tomas de presión y sistema de preajuste. PN 25
temperatura de trabajo 150°C.

56,35 €

BSRICS17

U

Válvula de retención tipo York fabricada en latón
según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de
1´´. Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable.
Temperatura máxima 90ºC. Peso 0,278 kg.

3,99 €

BSRICS18

U

Válvula de retención tipo York fabricada en latón
según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de
1 1/2´´. Con cierre en NBR y muelle de acero
inoxidable. Temperatura máxima 90ºC. Peso 0,372 kg.

5,98 €

BSRICS19

U

Filtro de malla en Y para circuitos de agua de 1 1/4´´
con doble malla de 0,25mm. Presión máxima de
trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC. Peso
0,566 kg.

11,26 €

BSRICS20

u

radiador Panel PCCP 600X600 A4 d'acer doble
convector per instgal.lació BITUBULAR

65,95 €

BSRICS21

u

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió de 3/4´´

33,82 €

BSRICS22

u

Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió d'1´´

123,91 €

BSRICS23

u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

367,35 €

BSRICS24

u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

305,16 €

BSRIF001

U

INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/I/BC 800L
Suministro e instalación de interacumulador
Greenheiss modelo DPV/I/BC de 800 litros de
capacidad con aislamiento térmico de poliuretano
expandido libre de CFC y HCFC. Presión máxima de
trabajo 10 bar. Temperatura máxima de trabajo 95 ºC.
Superficie del intercambiador de 7 metros cuadrados,
apto para su utilización con bomba de calor. Ánodo de
magnesio anticorrosión. Montaje apoyado en suelo.
Diámetro exterior: 790mm. Altura: 1790mm. Peso:
210kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de
obra de instalación y pruebas.

1.960,82 €
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PREU

BSRIF002

U

Suministro, de Unidad exterior ecodan modelo Split de
MITSUBISHI ELECTRIC, de capacidad 8.0 KW y
COP de 4.40, temperatura máx. de impulsión de 60º
para calefacción y 5º min en refrigeración
Modelo PUHZ-SW75VHA.

1.547,29 €

BSRIF003

U

Suministre de HYDROBOX para sistema ECODAN
SPLIT de MITSUBISHI ELECTRIC. NO inclou tanc de
ACS, vas de expansión ni resistencias de recolçament.
Modelo EHSE-MEC. Inclou suports per a paret.

1.824,83 €

BSRIF004

U

ACCESORIS HIDROKIT, INCLOU:
PAC-SG61DS-E Kit desagüe PUHZ-SW75~120
PAC-TH011-E Sondas Tª para control de dos zonas
PAC-RC01-E Tapa para hueco mando
PAR-WT50R-E Mando inalámbrico por radiofrecuencia

172,91 €

PAR-WR51R-E
radiofrecuencia

Receptor

inalámbrico

por
249,79 €

BSRIF005

u

ampolla d'equilibri BAXI model BALANCE DE 1 1/4´´
Per alienant de separació hidràulica Entre el circuit
primari (caldera senzilla o Diverses calderes en
cascada) i el circuit secundari (radiadors o sòl radiant).
• Evita la Possible interferència entre els circuladors de
primari i secundari. • Queda garantit el correcte cabal
Mitjançant el circuit primari, INDEPENDENTMENT des
del lloc de passi en el circuit secundari.
• Cos FABRICAT en Acer d'Alta Qualitat. • Quatre
Connexions de ràcords 3 peces femella per a una
Connexió circuits primari i secundari. • Purgador d'aire
automàtic. • Aixeta de baixada de 1/2 ´´amb presa per
una Connexió mànega. • Tap de 1/2 ´´per a presa
auxiliar de termòmetre.
roscades BALANÇ
• Aïllant tèrmic en poliuretà Expandit de 20 mm revestit
en alumini, que reduir les Pèrdues de calor i evita la
Formació de condensació. • Internament, a la part
superior, del separador, incorporar-se i ONU Element
Que separa les bombolles d'aire contingudes en
l'Aigua, facilitant la seva Eliminació Mitjançant el

BSRIG000

u

armari de poliester per a comptador gs BT de 25m3/h

76,38 €

BZ20802

u

REixa intumescent EI120 homologada i amb CE

41,65 €

BZ20803

u

Comporta tallafocs circular DN125 EI60 homologada i
amb CE

55,53 €

MSRCLI04

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA
1 tipus 25/60.

585,63 €

P40

u

Persiana de lamel·les fixes de formigó prefabricat,
color gris, de dimensions 40x40 cm i amb un espai
lliure entre lamel·les de 7 cm, pes 10,21 kg/u, ref. P-40
de la sèrie Persianes de SAS, dotada de malla
mosquietar metàl·lica interior.

12,72 €

PMADC21S

u

Reixeta impul. regul. AMT-AN+SP+CM (S) AA
500x250 MADEL

27,32 €
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PREU

PMADCAUB

u

Medis auxiliars

PSYP521132

u

temporizador
Ventilador
helicocentrífugo
con
TD-350/125 T de S&P, de bajo perfil, fabricados en
plástico, con caja de bornes externa, cuerpo-motor
desmontable sin necesidad de tocar los conductos,
motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades.

PUPO1012913

u

Uponor válvula 1´´ x 3/4´´

PUPO1013446

m

Tubo Uponor MLC en barra 40x4,0

8,64 €

PUPO1014109

u

Uponor colector modelo S 4 salidas

20,78 €

PUPO1014117

u

Uponor soporte colector

7,74 €

PUPO1014123

u

Uponor tapón macho 1´´

2,04 €

PUPO1058086

u

Uponor compresión adaptador 16x1/2”

3,28 €

PUPO1059576

m

Uponor Uni Pipe PLUS tubo en rollo 16x2,0, 1 m

1,53 €

PUPO1059579

m

Tubería Uponor Uni Pipe PLUS en rollo 20x2,25

2,17 €

PUPO1059581

m

Tubería Uponor Uni Pipe PLUS en rollo 25x2,5

3,71 €

PUPO1059583

m

Tubería Uponor Uni Pipe PLUS en rollo 32x3,0

5,29 €

1,17 €
105,43 €

14,06 €
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D060M0B2

m3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

PREU
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

51,24 €

0,900 /R x

Parcial

14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705700

h

Formigonera de 250 l

0,450 /R x

Subtotal...
Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

12,61800
12,61800

1,92000 =

B0312010

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons

0,650

x

12,36000 =

8,03400

t

1,550

x

13,11000 =

20,32050

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150

x

61,06000 =

9,15900

DESPESES AUXILIARS

m3

D060P021

h

1,00%

h

Formigonera de 165 l

0,12618

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,24228

Rend.: 1,000

53,24 €

Preu €

1,100 /R x

14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

37,63410

51,24228

Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Manobre especialista

37,63410

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

0,86400

0,12060

B0332Q10

Subtotal...

12,61800

0,86400
0,86400

0,67000 =

Import

0,600 /R x

1,13000 =
Subtotal...

Parcial
15,42200
15,42200

15,42200

0,67800
0,67800

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,180

x

0,67000 =

0,12060

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

11,22000 =

7,29300

B0331Q10

t

1,550

x

11,20000 =

17,36000

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

61,06000 =

12,21200

Subtotal...

Import

36,98560

0,67800

36,98560
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CODI

UA
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PREU
DESPESES AUXILIARS

D0701641

m3

h

53,23982

COST EXECUCIÓ MATERIAL

53,23982

Rend.: 1,000

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

Manobre especialista

52,08 €

Preu €

1,000 /R x

Parcial

14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,15422

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

1,00%

0,700 /R x

14,02000
14,02000

1,13000 =
Subtotal...

0,79100

m3

Aigua

0,200

x

0,67000 =

0,13400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

13,33000 =

21,72790

B0512401

t

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

0,250

x

61,06000 =

15,26500

DESPESES AUXILIARS

m3

D0701821

Mà d'obra:
A0150000

h

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

Manobre especialista

37,12690
1,00%

h

Formigonera de 165 l

0,79100

37,12690
0,14020

COST DIRECTE

52,07810

COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,07810

Rend.: 1,000

Unitats

58,55 €

Preu €

1,000 /R x

14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

14,02000

0,79100

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

0,700 /R x

1,13000 =
Subtotal...

Parcial
14,02000
14,02000

14,02000

0,79100
0,79100

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

0,67000 =

0,13400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

13,33000 =

20,26160

B0512401

t

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

0,380

x

61,06000 =

23,20280

Subtotal...

Import

43,59840

0,79100

43,59840
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UA
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PREU
DESPESES AUXILIARS

D070A4D1

m3

h

58,54960

COST EXECUCIÓ MATERIAL

58,54960

Rend.: 1,000

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

Manobre especialista

108,43 €

Preu €

1,050 /R x

Parcial

14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,14020

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

1,00%

0,725 /R x

14,72100
14,72100

1,13000 =
Subtotal...

0,81925

m3

Aigua

0,200

x

0,67000 =

0,13400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

13,33000 =

20,39490

B0512401

t

0,200

x

61,06000 =

12,21200

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x

0,15000 =

60,00000

DESPESES AUXILIARS

m3

D070A9A1

h

1,00%

h

Formigonera de 165 l

108,42836

Rend.: 1,000

78,28 €

Preu €

1,050 /R x

14,02000 =

0,725 /R x

1,13000 =
Subtotal...

Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0512401

t

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,14721

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

92,74090

108,42836

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,25:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Manobre especialista

92,74090

0,81925

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

14,72100

0,81925

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

Parcial
14,72100
14,72100

14,72100

0,81925
0,81925

x

0,67000 =

0,13400

1,330

x

13,33000 =

17,72890

0,450

x

61,06000 =

27,47700

115,000

x

0,15000 =

17,25000

0,200

Import

0,81925
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

D070B6C1

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

78,27736

Rend.: 1,000

104,83 €

Preu €

1,300 /R x

Parcial

14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,900 /R x

1,13000 =

m3

Aigua

0,200

x

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,500

B051E201

t

0,250

B0532310

kg

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

250,000

0,67000 =

0,13400

x

13,33000 =

19,99500

x

111,11000 =

27,77750

x

0,15000 =

37,50000

DESPESES AUXILIARS

m3

h

1,00%

h

Formigonera de 165 l

104,83176

Rend.: 1,000
Preu €

2,000 /R x

14,02000 =

1,500 /R x

1,13000 =
Subtotal...

Materials:
B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,18226

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

85,40650

104,83176

Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra

Manobre especialista

85,40650

1,01700

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

18,22600

1,01700
1,01700

Subtotal...

Import

18,22600
18,22600

Subtotal...
Materials:
B0111000

D0771011

0,14721
78,27736

Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Manobre especialista

1,00%

62,58990

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

62,58990

Parcial
28,04000
28,04000

28,04000

1,69500
1,69500

1,540

x

13,33000 =

20,52820

220,000

x

0,51000 =

112,20000

Subtotal...

162,74 €
Import

132,72820

1,69500

132,72820
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

D07AA000

m3

h

162,74360

COST EXECUCIÓ MATERIAL

162,74360

Rend.: 1,000

31,37 €

Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Manobre

Preu €

0,500 /R x

Parcial

13,56000 =
Subtotal...

Materials:
B0111000

m3

B0512401

t

B7C100N0

kg

Aigua
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Escumant per a formigó cel·lular

x

0,67000 =

0,22110

0,330

x

61,06000 =

20,14980

5,000

x

0,83000 =

4,15000

0,330

DESPESES AUXILIARS

m3

h

1,00%

m3

Aigua

B0521100

kg

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

31,36870

Rend.: 1,000
Preu €

1,000 /R x

Parcial

13,56000 =

0,600

x

0,67000 =

0,40200

800,000

x

0,08000 =

64,00000

DESPESES AUXILIARS

kg

78,10 €
Import

13,56000
13,56000

Subtotal...

D0B2A100

0,06780

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Materials:
B0111000

24,52090

31,36870

Pasta de guix B1

Manobre guixaire

24,52090

6,78000

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0149000

Import

6,78000
6,78000

Subtotal...

D07J1100

0,28040

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

1,00%

64,40200
1,00%

13,56000

64,40200
0,13560

COST DIRECTE

78,09760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

78,09760

Rend.: 1,000

0,59 €

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

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

16,26000 =

0,08130

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

14,41000 =

0,07205

Subtotal...

0,15335

Import

0,15335
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI
Materials:
B0A14200

UA

DESCRIPCIÓ

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B2A000

kg

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

PREU
0,0102

x

0,83000 =

0,00847

1,050

x

0,41000 =

0,43050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

kg

D0B2C100

0,43897
1,00%

0,00153

COST DIRECTE

0,59385

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,59385

Rend.: 1,000

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2
Unitats

0,59 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

16,26000 =

0,08130

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

14,41000 =

0,07205

Subtotal...
Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,43897

0,15335

0,0102

x

0,83000 =

0,00847

1,050

x

0,41000 =

0,43050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,43897
1,00%

Import

0,15335

0,43897
0,00153

COST DIRECTE

0,59385

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,59385
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI
PSRPLL01

UA
u

DESCRIPCIÓ
Construcció de un Sistema de protecció contra les
integrals DESCÀRREGUES elèctriques atmosfèriques,
per Compost:
Protecció externa enfront el llamp:
? Construcció de un Sistema de Protecció Contra el
Rayo. Codi Tècnic de l'Edificació CTE SUA-8
? Certificació del Sistema per part de QUIBAC, SA
Entitat d'Inspecció, Empresa acreditada per ENAC
(Entitat Nacional d'Acreditació), nombre 41 / EI069.
Inclou:
Construcció d & una instalacion de parallamps
equipada amb terminals del Sistema de Nacions
Unides INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat)
Necessaris Materials:
- Ref. 101.009: 1 de terminals del Sistema INGESCO
PDC (Parallamps Normalitzat) Model 6.4 (UNE 50.164)
- Ref. 111012: 1 Peça Adaptació 1 1/2 ´´Ø20mm
conductor rodó
- Ref. 114.041: 1 Pal 6 m Ø1'1 / 2 ´´amb unió interior
AC.GALV
- Ref. 118.081: 8 Abraçadora M-8 per a cable de 50
mm2 (UNE 50.164)
- Ref. 117.072: 14 Cable trenat de coure 50 mm (UNE
50.164)
- Ref. 112.024: 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1 / 2 ´´
- Ref. 119.091: 1 Tub de Protecció ferro galvanitzat
(3m) + PVC
- Ref. 255.007: 1 Sistema de posada a terra tipus
INGESCO per Format: Elèctrodes (Màxim 9), arqueta
de registre amb pont de comprovació i maniguets per
Connexió de les piques.
? COL·LOCACIÓ D'UN comptador de llamps CDR-11
Necessaris Materials:
- Ref. 430.019: 1 Comptador de llamps CDR-11
-Certificat d'Inspecció de 1 s instal·lació (és) de
parallamps 1 Través de l'Entitat d'Inspecció núm. 41 /
EI069, acreditada per ENAC (Entitat Nacional
d'Acreditació) en base Als Requeriments establerts
SEGONS l'exigència bàsica SUA: 8 del Codi Tècnic de
l'Edificació ´´Seguretat Davant del risc Causat per
l'Acció del llamp´´ SUA.B i annex

PREU
Rend.: 1,000

2.180,39 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E45A17G3

m3

Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

PREU
Rend.: 1,000
Unitats

64,95 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,246 /R x

14,59000 =

3,58914

A0140000

h

Manobre

0,984 /R x

13,56000 =

13,34304

Subtotal...
Materials:
B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050

16,93218

45,33000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

E4BA3000

kg

47,59650
2,50%

0,42330
64,95198

COST EXECUCIÓ MATERIAL

64,95198

Rend.: 1,000

0,93 €

Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,011 /R x

16,26000 =

0,17886

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

14,41000 =

0,14410

Subtotal...

0,32296

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,015

x

0,83000 =

0,01245

D0B2A100

kg

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

1,000

x

0,59385 =

0,59385

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,60630

0,60630
0,00484
0,93410

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,93410

Rend.: 1,000

Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,82 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,022 /R x

16,26000 =

0,35772

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,022 /R x

14,41000 =

0,31702

Subtotal...
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,32296

1,50%

Unitats

kg

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0124000

Materials:
B0A14200

47,59650

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

m2

16,93218

47,59650

Mà d'obra:
A0124000

E4BADC88

Import

0,018

x

0,83000 =

0,67474
0,01494

Import

0,67474
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0B341C4

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

PREU
1,200

0,93000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E4D93EA6

h

A0140000

h

1,13094

0,01012

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,81580

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,81580

Rend.: 1,000

Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
morter de ciment de 60x20 cm i 20 cm d'alçària

6,06 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a

0,010 /R x

16,26000 =

0,16260

Manobre

0,035 /R x

13,56000 =

0,47460

Subtotal...
Materials:
B4D93EA6

u

Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de
60x20 cm i 20 cm d'alçària

9,1665

0,63720

0,59000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E4DA1DX0

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

1,13094

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

1,11600

Import

0,63720

5,40824
5,40824

5,40824

1,50%

0,00956

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,05500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,05500

Rend.: 1,000
Unitats

16,36 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,450 /R x

16,26000 =

7,31700

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,350 /R x

14,41000 =

5,04350

Subtotal...

12,36050

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x

0,95000 =

0,09567

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,4994

x

0,27000 =

0,13484

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

157,59000 =

0,29942

B0D625A0

cu

0,0151

x

6,43000 =

0,09709

B0D71130

m2

1,1495

x

0,89000 =

1,02306

B0DZJ0K6

m2

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

1,0993

x

1,86000 =

2,04470

Subtotal...

3,69478

Import

12,36050

3,69478
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

E7883202

m2

2,50%

0,30901

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,36429

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,36429

Rend.: 1,000

5,66 €

Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150 /R x

16,26000 =

2,43900

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

13,56000 =

2,03400

Subtotal...
Materials:
B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

2,200

4,47300

0,51000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EAF12C9D

Import

4,47300

1,12200
1,12200

1,12200

1,50%

0,06710

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,66210

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,66210

Rend.: 1,000

Finestra exterior practicable o fix, per a un buit d'obra
segons la documentació gràfica del projecte, amb
finestra de fulles batents, oscil·lants, oscil·lo - batent o
fixa, amb perfileria d'alumini lacat color a escollir, amb
perfils de preu alt, amb una transmitància, aïllament
acústic, permeabilitat a l'aires, estanqueïtat a l'aigua i
resistència al vent segons documentació gràfica del
projecte, segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra
d'aire 3+3/8/3+3 mm.
Unitats

304,71 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

16,77000 =

10,06200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

14,41000 =

2,16150

Subtotal...

12,22350

Materials:
B52ZUM02

u

Mecanisme d'accionament motoritzat per a finestra
remot, amb comandament radiofreqüència.

0,270

x

59,69000 =

16,11630

B7J50010

dm3

0,120

x

9,80000 =

1,17600

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,360

x

7,93000 =

2,85480

Import

12,22350
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BAF1269D

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Finestra d'alumini lacat color a escollir, per a col·locar
sobre bastiment de base, per a un buit d'obra segons
la documentació gràfica del projecte, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima de resistència al vent segons
UNE-EN 12210 segons documentació gràfica del
projecte, amb o sense caixa de persiana i guies

PREU
2,160

125,94000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EAN51431

m

0,30559
304,70659

COST EXECUCIÓ MATERIAL

304,70659

Rend.: 1,000

11,86 €

Preu €

4,800

2,47000 =

x

Subtotal...

u

EAN51632

m

BANZ1110

u

u

11,85600
11,85600

11,85600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,85600

Rend.: 1,000

18,43 €

Preu €

Parcial

6,000

x

2,47000 =

14,82000

1,000

x

3,61000 =

3,61000

Subtotal...

EAP36186

Import

11,85600

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 180x120
cm

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm
Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BAN51200

292,17750

2,50%

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

292,17750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BAN51200

272,03040

18,43000

Import

18,43000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,43000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,43000

Rend.: 1,000

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Unitats

Preu €

45,44 €
Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BAP36186

UA
u

DESCRIPCIÓ
Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

PREU
1,000

45,44000 =

x

Subtotal...

EAPG6A86

u

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,44000

Rend.: 1,000

31,15 €

Preu €

0,550 /R x

Parcial

16,53000 =
Subtotal...

9,09150

kg

Clau acer

0,050

x

0,95000 =

0,04750

BAZ26AA0

m

Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada
amb melamina

5,500

x

3,96000 =

21,78000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

h

A013A000

h

21,82750

u

0,22729
31,14629

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,14629

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de fulles batents per a
porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix de
tipus ignífug, estructura interior de fusta, amb acabat
xapat melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix
i 30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla

79,62 €

Preu €

BAZGC360

u

Parcial

Oficial 1a fuster

0,855 /R x

16,53000 =

14,13315

Ajudant fuster

0,038 /R x

14,53000 =

0,55214

Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80
cm d'amplària i 200 cm alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
de tipus ignífug, estructura interior de fusta, amb
acabat xapat melamina.
Ferramenta per a porta d'una fulla batent, de preu
mitjà

21,82750

2,50%

Subtotal...
Materials:
BAQDM442

9,09150

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012A000

Import

9,09150

Materials:
B0A31000

EAQDM442

45,44000

45,44000

Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

Oficial 1a fuster

45,44000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012A000

45,44000

14,68529

1,000

x

46,06000 =

46,06000

1,000

x

18,51000 =

18,51000

Import

14,68529
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

EAV7EK77

64,57000
2,50%

0,36713

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

79,62242

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,62242

Rend.: 1,000

Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a
14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg
per m2

52,51 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

16,26000 =

3,25200

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,050 /R x

14,41000 =

0,72050

Subtotal...
Materials:
BAV7EK77

m2

Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a
14,5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5
kg per m2

1,000

3,97250

48,44000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

EAVZK000

h

48,44000

48,44000

52,51181

COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,51181

Rend.: 1,000
Preu €

0,130 /R x

Parcial

14,41000 =
Subtotal...

1,87330

cu

Visos galvanitzats

0,030

x

1,46000 =

0,04380

m

Guies d'alumini per a persianes enrotllables

1,000

x

2,70000 =

2,70000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

h

2,74380

1,50%

0,02810
4,64520

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,64520

Rend.: 1,000

Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Oficial 1a fuster

2,74380

1,87330

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012A000

4,65 €
Import

1,87330

BAVZK000

m

48,44000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Materials:
B0A4A400

EAZ1U010

3,97250

0,09931

Guies d'alumini per a persianes enrotllables

Ajudant col·locador

Import

2,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0137000

64,57000

0,044 /R x

2,42 €

Preu €
16,53000 =

Parcial
0,72732

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

56

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,72732

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,010

x

0,95000 =

0,00950

BAZ1U010

m

Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,050

x

1,59000 =

1,66950

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

EC1F1721

Mà d'obra:
A012E000

m2

h

Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb
1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC.

Oficial 1a vidrier

1,67900

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb
1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

0,01091

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,41723

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,41723

Rend.: 1,000

Unitats

51,66 €

Preu €

0,600 /R x

Parcial

16,04000 =

1,000

41,80000 =

x

DESPESES AUXILIARS

m2

h

A0137000

h

u

41,80000

41,80000

0,24060
51,66460

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,66460

Rend.: 1,000

6,13 €

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Preu €

Parcial

Oficial 1a col·locador

0,066 /R x

16,26000 =

1,07316

Ajudant col·locador

0,033 /R x

14,41000 =

0,47553

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

41,80000

2,50%

Subtotal...
Materials:
B0A61600

9,62400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0127000

Import

9,62400
9,62400

Subtotal...

ED5L2583

1,67900

1,50%

Subtotal...
Materials:
BC1G2101

0,72732

2,000

x

0,10000 =

1,54869
0,20000

Import

1,54869
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BD5L2580

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

PREU
1,100

3,96000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EJ13B712

4,35600

4,55600
1,50%

0,02323

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,12792

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,12792

Rend.: 1,000

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals

88,13 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,400 /R x

17,06000 =

6,82400

A013J000

h

Ajudant lampista

0,100 /R x

14,39000 =

1,43900

Subtotal...
Materials:
B7J50010

dm3

BJ13B712

u

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

8,26300

0,025

x

9,80000 =

0,24500

1,000

x

79,42000 =

79,42000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EJ14BA1P

79,66500

0,20658

COST EXECUCIÓ MATERIAL

88,13457

Rend.: 1,000

150,36 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a lampista

1,250 /R x

17,06000 =

21,32500

A013J000

h

Ajudant lampista

0,340 /R x

14,39000 =

4,89260

Subtotal...

BJ14BA1P

u

79,66500

88,13457

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu alt

8,26300

2,50%

Unitats

dm3

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012J000

Materials:
B7J50010

4,55600

26,21760

0,012

x

9,80000 =

0,11760

1,000

x

123,37000 =

123,37000

Subtotal...

123,48760

Import

26,21760

123,48760
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

EJ16B212

u

2,50%

0,65544

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

150,36064

COST EXECUCIÓ MATERIAL

150,36064

Rend.: 1,000

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu alt,
col·locat amb fixacions murals
Unitats

112,11 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,300 /R x

17,06000 =

5,11800

A013J000

h

Ajudant lampista

0,075 /R x

14,39000 =

1,07925

Subtotal...
Materials:
BJ16B212

u

Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó
incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu
alt

1,000

6,19725

105,76000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EJ2311EG

Import

6,19725

105,76000

105,76000

105,76000

2,50%

0,15493

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

112,11218

COST EXECUCIÓ MATERIAL

112,11218

Rend.: 1,000

45,79 €

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades
de maniguets.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,600 /R x

17,06000 =

10,23600

A013J000

h

Ajudant lampista

0,150 /R x

14,39000 =

2,15850

Subtotal...
Materials:
BJ2311EG

u

Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades
de maniguets

1,000

x

33,21000 =

Subtotal...

12,39450

Import

12,39450

33,21000

33,21000

33,21000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

ESRICG04

u

1,50%

0,18592

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

45,79042

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,79042

Rend.: 1,000

Aixeta monocomandament muntada superficialment ,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de
maniguets
Unitats

51,21 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,600 /R x

17,06000 =

10,23600

A013J000

h

Ajudant lampista

0,150 /R x

14,39000 =

2,15850

Subtotal...
Materials:
BJ25512G

u

Aixeta de classe monocomandament per a bidet, per a
muntar superficialment sobre aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

1,000

12,39450

38,63000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

K89FGBPC

38,63000

38,63000

1,50%

0,18592

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

51,21042

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,21042

Rend.: 1,000

2,77 €

Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´
de diàmetre, com a màxim
Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a pintor

0,114 /R x

16,26000 =

1,85364

A013D000

h

Ajudant pintor

0,013 /R x

14,41000 =

0,18733

Subtotal...

2,04097

Materials:
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,061

x

7,30000 =

0,44530

B8ZAF000

kg

Imprimació fosfatant

0,046

x

5,43000 =

0,24978

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

12,39450

38,63000

Mà d'obra:
A012D000

KF52D4B2

Import

0,69508

Import

2,04097

0,69508

1,50%

0,03061

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,76666

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,76666

Rend.: 1,000

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment
Unitats

Preu €

14,62 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A012M000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a muntador

0,183 /R x

16,77000 =

3,06891

A013M000

h

Ajudant muntador

0,183 /R x

14,41000 =

2,63703

Subtotal...

5,70594

Materials:
B0A75J00

u

Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior

0,300

x

0,48000 =

0,14400

BF52D400

m

1,020

x

7,19000 =

7,33380

BFW52DB0

u

0,300

x

2,93000 =

0,87900

BFY52DB0

u

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN
1057
Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per
a soldar per capil.laritat

1,000

x

0,47000 =

0,47000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 1

u

0Z10008

8,82680

5,70594

8,82680

1,50%

0,08559

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

14,61833

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,61833

Rend.: 1,247

Centralita electrónica para la detección de gas natural,
con un sensor incorporado, instalada

167,72 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,410 /R x

16,77000 =

5,51379

A013M000

h

Ajudant muntador

0,410 /R x

14,41000 =

4,73785

Subtotal...
Altres:
BZ10008

u

Centralita electrónica para la detección de gas natural,
con un sensor incorporado

1,000

x

157,47000 =
Subtotal...

10,25164

Import

10,25164

157,47000
157,47000

157,47000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

167,72164

COST EXECUCIÓ MATERIAL

167,72164
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 2

0Z20801

UA
U

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,160

Ventilador
helicocentrífugo
con
temporizador
TD-350/125 T de S&P, de bajo perfil, fabricados en
plástico, con caja de bornes externa, cuerpo-motor
desmontable sin necesidad de tocar los conductos,
motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades.

116,45 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
h

Oficial 1a muntador

0,410 /R x

16,77000 =

5,92733

A013M000

h

Ajudant muntador

0,410 /R x

14,41000 =

5,09319

Subtotal...
Materials:
PSYP521132

u

Ventilador
helicocentrífugo
con
temporizador
TD-350/125 T de S&P, de bajo perfil, fabricados en
plástico, con caja de bornes externa, cuerpo-motor
desmontable sin necesidad de tocar los conductos,
motor regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades.

1,000

105,43000 =

x

Subtotal...

P- 3

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

U

0Z20802

11,02052

Import

11,02052

105,43000

105,43000

105,43000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

116,45052

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,45052

Rend.: 1,068

53,62 €

Reixa intumescent EI120. muntada a paret
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,410 /R x

16,77000 =

6,43792

A013M000

h

Ajudant muntador

0,410 /R x

14,41000 =

5,53193

Subtotal...
Materials:
BZ20802

u

REixa intumescent EI120 homologada i amb CE

1,000

x

41,65000 =
Subtotal...

11,96985

Import

11,96985

41,65000
41,65000

41,65000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 4

CODI

UA

U

0Z20803

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

53,61985

COST EXECUCIÓ MATERIAL

53,61985

Rend.: 1,087

Comporta tallafocs circular DN125 EI60 homologada i
amb CE. Muntada i testada
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Unitats

67,29 €

Preu €

h

Oficial 1a muntador

0,410 /R x

16,77000 =

6,32539

A013M000

h

Ajudant muntador

0,410 /R x

14,41000 =

5,43523

Subtotal...
Materials:
BZ20803

u

Comporta tallafocs circular DN125 EI60 homologada i
amb CE

1,000

55,53000 =

x

Subtotal...

P- 5

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

145AA6HB

m2

11,76062

Import

11,76062

55,53000
55,53000

55,53000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

67,29062

COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,29062

Rend.: 1,000

Sostre nervat unidireccional de 20+5 cm, amb
cassetons de morter de ciment amb una quantia de
0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una
quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres
corrugades,
armadura
en
malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia
0,09 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot.

43,00 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats
Partides d'obra:

Preu €

Parcial

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

63

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
E45A17G3

m3

UA

E4BA3000

kg

E4BADC88

m2

E4D93EA6

m2

E4DA1DX0

m2

DESCRIPCIÓ
Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
morter de ciment de 60x20 cm i 20 cm d'alçària
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

PREU
0,090

x

64,95198 =

5,84568

15,000

x

0,93410 =

14,01150

1,000

x

1,81580 =

1,81580

0,820

x

6,05500 =

4,96510

1,000

x

16,36429 =

16,36429

Subtotal...

P- 6

m2

17951111

43,00237

43,00237

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

43,00237

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,00237

Rend.: 1,000

Impermeabilització exterior de mur de contenció de <=
3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant
amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta
densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS.

11,79 €

Totalment acabada. Inclou fixacions mecàniques, perfil
metal·lic superior, solapaments, mermes, talls .
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Partides d'obra:
E7883202

m2

ED5L2583

m2

Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una
dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Unitats

Preu €

Parcial

1,000

x

5,66210 =

5,66210

1,000

x

6,12792 =

6,12792

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,79002

Import

11,79002

11,79002

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

64

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 7

m2

17AA0000

11,79002

Rend.: 1,020

Impermeabilització de mur soterrani formada per dues
capes de pintura impermeable a base d'emulsions
bituminoses, làmina de polietilè delta amb nòduls
''tipus botonera'' amb perfil superior metàl·lic col·locat
amb fixacions, segons documentació gràfica i escrita
del projecte.

39,66 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
làmina de polietilè, pintura, perfil superior metàl·lic,
fixacions, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

1,000 /R x

16,26000 =

15,94118

A0137000

h

Ajudant col·locador

1,000 /R x

14,41000 =

14,12745

Subtotal...
Materials:
B7911100

m2

B7Z21000

kg

Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls i
amb malla geotèxtil
Emulsió bituminosa, tipus EA

30,06863

1,000

x

6,49000 =

6,49000

3,3333

x

0,93000 =

3,09997

Subtotal...

9,58997

Import

30,06863

9,58997

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

39,65860

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,65860

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

65

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 8

1A1E23A0

m2

Tancament exterior practicable o fix, per a un buit
d'obra segons la documentació gràfica del projecte,
amb finestra de fulles batents, oscil·lants, oscil·lo batent o fixa, amb perfileria d'alumini lacat color a
escollir, amb perfils de preu alt, amb una transmitància,
aïllament acústic, permeabilitat a l'aires, estanqueïtat a
l'aigua i resistència al vent segons documentació
gràfica del projecte, segons normes, bastiment de
base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de
seguretat i cambra d'aire 3+3/8/3+3 mm, dotat de
mecanisme d'accionament remot motoritzat, amb
comandament de radiofreqüència.

PREU
Rend.: 1,000

190,64 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de
tancament. Inclou subminsitre, col·locació, part
proporcional accessoris i fixacions si escau, reixetes
autoregulables acústiques si escau, mecanisme
d'accionament remot, comandament, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
EAF12C9D

u

Finestra exterior practicable o fix, per a un buit d'obra
segons la documentació gràfica del projecte, amb
finestra de fulles batents, oscil·lants, oscil·lo - batent o
fixa, amb perfileria d'alumini lacat color a escollir, amb
perfils de preu alt, amb una transmitància, aïllament
acústic, permeabilitat a l'aires, estanqueïtat a l'aigua i
resistència al vent segons documentació gràfica del
projecte, segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra
d'aire 3+3/8/3+3 mm.

0,463

x

304,70659 =

141,07915

EAN51431

u

0,694

x

11,85600 =

8,22806

EC1F1721

m2

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm
Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb
1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC.

0,800

x

51,66460 =

41,33168

Subtotal...

190,63889

Import

190,63889

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

190,63889

COST EXECUCIÓ MATERIAL

190,63889

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

66

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 9

1A1E25A1

m2

Tancament exterior practicable o fix, per a un buit
d'obra segons la documentació gràfica del projecte,
amb finestra de fulles batents, oscil·lants, oscil·lo batent o fixa, amb perfileria d'alumini lacat color a
escollir, amb perfils de preu alt, amb una transmitància,
aïllament acústic, permeabilitat a l'aires, estanqueïtat a
l'aigua i resistència al vent segons documentació
gràfica del projecte, segons normes, bastiment de
base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de
seguretat i cambra d'aire 3+3/8/3+3 mm, dotat de
mecanisme d'accionament remot motoritzat, amb
comandament de radiofreqüència, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament
automàtic i guies.

PREU
Rend.: 1,000

253,19 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de
tancament. Inclou subminsitre, col·locació, part
proporcional accessoris i fixacions si escau,
mecanisme d'accionament remot, comandament,
persinana i guies, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
EAF12C9D

u

Finestra exterior practicable o fix, per a un buit d'obra
segons la documentació gràfica del projecte, amb
finestra de fulles batents, oscil·lants, oscil·lo - batent o
fixa, amb perfileria d'alumini lacat color a escollir, amb
perfils de preu alt, amb una transmitància, aïllament
acústic, permeabilitat a l'aires, estanqueïtat a l'aigua i
resistència al vent segons documentació gràfica del
projecte, segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra
d'aire 3+3/8/3+3 mm.

0,463

x

304,70659 =

141,07915

EAN51632

u

0,463

x

18,43000 =

8,53309

EAV7EK77

m2

1,083

x

52,51181 =

56,87029

EAVZK000

m

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 180x120
cm
Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a
14,5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg
per m2
Guies d'alumini per a persianes enrotllables

1,157

x

4,64520 =

5,37450

EC1F1721

m2

0,800

x

51,66460 =

41,33168

Vidre aïllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix amb
1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC.

Subtotal...

253,18871

Import

253,18871

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

67

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 10

CODI

UA

m2

1A21U953

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

253,18871

COST EXECUCIÓ MATERIAL

253,18871

Rend.: 1,000

Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana DM
de 8 mm de gruix, xapades amb melamina, estructura
interior de fusta, amb topall, maneta encastada o
superficial, pany i clau mestrejadaamb bastiment per a
paredó, fulla batent, tapajunts de fusta i galze.

127,73 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre,
col·locació, topall i maneta encastada d'acer inoxidable
segons documentació gràfica i escrita del projecte,
maneta superficial, pany, pom i altres accessoris
d'alumini anoditzat, clau mestrejada, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Partides d'obra:
EAP36186

u

EAPG6A86

u

EAQDM442

u

EAZ1U010

m

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a
una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària
Subministrament i muntatge de fulles batents per a
porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix de
tipus ignífug, estructura interior de fusta, amb acabat
xapat melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix
i 30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla
Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Parcial

0,595

x

45,44000 =

27,03680

1,250

x

31,14629 =

38,93286

0,595

x

79,62242 =

47,37534

5,952

x

2,41723 =

14,38735

Subtotal...

127,73235

Import

127,73235

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

127,73235

COST EXECUCIÓ MATERIAL

127,73235

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

68

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 11

1A21U954

m2

Revestiment interior, amb porta de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana DM
de 8 mm de gruix de tipus ignífug, xapades amb
melamina, estructura interior de fusta, amb topall,
maneta encastada o superficial, pany i clau mestrejada
amb bastiment ocult, de dues fulles batents, tapajunts
de fusta i galze, amb premarc de fusta ocult.

PREU
Rend.: 1,000

47,38 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre,
col·locació, topall i maneta encastada d'acer inoxidable
segons documentació gràfica i escrita del projecte,
premarc de fusta, maneta superficial, pany, pom i
altres accessoris d'alumini anoditzat, clau mestrejada,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats
Partides d'obra:
EAQDM442

u

Subministrament i muntatge de fulles batents per a
porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix de
tipus ignífug, estructura interior de fusta, amb acabat
xapat melamina i amb planxa d'alumini d'1mm de gruix
i 30cm d'alçada situada a la part inferior de la fulla

Preu €

0,595

79,62242 =

x

Subtotal...

P- 12

4K111D20

m

Parcial

Import

47,37534

47,37534

47,37534

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

47,37534

COST EXECUCIÓ MATERIAL

47,37534

Rend.: 1,000

Escomesa des de clau de pas fins a cambra de
comptadors amb tub de coure semidur de DN 54 mm,
de gruix 1,2 mm, soldat per capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà, col.locat superficialment, pintat de tub
de coure amb 1 capa de imprimació i 2 capes d'acabat

17,38 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Partides d'obra:

Preu €

Parcial

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

69

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
K89FGBPC

m

UA

KF52D4B2

m

DESCRIPCIÓ
Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´
de diàmetre, com a màxim
Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col.locat superficialment

PREU
1,000

x

2,76666 =

2,76666

1,000

x

14,61833 =

14,61833

Subtotal...

P- 13

u

AMT10040

17,38499

17,38499

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

17,38499

COST EXECUCIÓ MATERIAL

17,38499

Rend.: 1,100

Sum. i col. de reixeta de simple deflexió per a impulsió
amb aletes orientables individualment i paral·leles a la
cota major sèrie AMT-AN+SP+CM (S) AA
dim.500x250, construïda en alumini i acabat anoditzat
AA amb regulador de cabal d'aletes oposades,
construït en acer electro-zincado lacat negre SP,
fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM.
Marca MADEL.

33,57 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
OGENO01

h

Oficial primera

0,410 /R x

13,64000 =
Subtotal...

Materials:
PMADC21S

u

PMADCAUB

u

Reixeta impul. regul. AMT-AN+SP+CM (S) AA
500x250 MADEL
Medis auxiliars

Parcial
5,08400
5,08400

1,000

x

27,32000 =

27,32000

1,000

x

1,17000 =

1,17000

Subtotal...

Import

28,49000

5,08400

28,49000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

33,57400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,57400

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

70

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 14

E2213422

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió.
Volum teòric d'excavació. Totalment acabat. Inclou
càrrega, transport i deposició de residus, pagament de
taxes si escau i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcte execució, amb tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, tot allò necessari per a la seva
correcte execució, transport i deposició.

Maquinària:
C1312340

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

PREU
Rend.: 1,016

Unitats

2,20 €

Preu €

0,038 /R x

58,81000 =
Subtotal...

P- 15

m3

E222142B

Parcial

Import

2,19959
2,19959

2,19959

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,19959

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,19959

Rend.: 1,018

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora.

3,68 €

Volum teòric d'excavació. Totalment acabat. Inclou
càrrega, transport i deposició de residus, pagament de
taxes si escau i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcte execució, amb tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, tot allò necessari per a la seva
correcte execució, transport i deposició.
Unitats
Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,106 /R x

Preu €
35,31000 =
Subtotal...

Parcial

Import

3,67668
3,67668

3,67668

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,67668

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,67668

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

71

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 16

E2241200

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a
2,5 m de fondària.

PREU
Rend.: 1,016

2,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de
rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

Preu €

0,150 /R x

Parcial

13,56000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

P- 17

m3

E225277F

Import

2,00197
2,00197

2,00197

1,50%

0,03003

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,03200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,03200

Rend.: 1,014

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM.

9,76 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum tèoric de
terraplenat. Inclou part proporcional d'esponjament,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per al correcte terraplenat i
piconatge.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,020 /R x

13,56000 =

0,26746

A0150000

h

Manobre especialista

0,500 /R x

14,02000 =

6,91321

Subtotal...

7,18067

Maquinària:
C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

0,016 /R x

31,23000 =

0,49278

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

0,500 /R x

4,01000 =

1,97732

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,47010

Import

7,18067

2,47010

1,50%

0,10771

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,75848

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,75848

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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Data: 05/01/18

72

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 18

E225R00F

m2

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació
del 95% del PM.

PREU
Rend.: 1,016

0,77 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de
rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

Preu €

0,016 /R x

Parcial

13,56000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,016 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 19

m3

E2A15000

0,21354
0,21354

35,02000 =

Import

0,21354

0,55150
0,55150

0,55150

1,50%

0,00320

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,76824

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,76824

Rend.: 1,000

Subministrament de terra adequada d'aportació.

3,85 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'aportació.
Inclou par proporcional d'esponjament, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Materials:
B03D5000

m3

Terra adequada

1,000

3,85000 =

x

Subtotal...

P- 20

m3

E2R4506A

h

3,85000
3,85000

3,85000

3,85000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,85000

Rend.: 1,017

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a
20 km

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Maquinària:
C1311440

Parcial

0,007 /R x

5,57 €

Preu €
61,50000 =

Parcial
0,42330

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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Data: 05/01/18

73

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C1501800

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió per a transport de 12 t

PREU
0,200 /R x

26,17000 =
Subtotal...

P- 21

m3

E2RA7LP0

Materials:
B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

E31521J4

5,56981

5,56981

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,56981

Rend.: 1,000

3,27 €

Preu €

Unitats
1,000

3,27000 =

x

Subtotal...

P- 22

5,56981

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica de demolició. Inclou temps d'espera si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta càrrega.

5,14651

Parcial

Import

3,27000

3,27000

3,27000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,27000

Rend.: 1,067

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/F/20/I, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

61,03 €

Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat,
curat i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta posada en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

Preu €
13,56000 =

Parcial
3,81256

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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74

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,100 /R x

3,81256

107,65000 =
Subtotal...

Materials:
B064300A

m3

Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 23

m3

E31522J4

10,08903
10,08903

42,79000 =

x

3,81256

10,08903

47,06900

47,06900

47,06900

1,50%

0,05719

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

61,02778

COST EXECUCIÓ MATERIAL

61,02778

Rend.: 1,073

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

65,88 €

Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat,
curat i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta posada en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

Parcial

13,56000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,100 /R x

Subtotal...
Materials:
B065960A

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

Subtotal...

3,79124

10,03262
10,03262

47,27000 =

DESPESES AUXILIARS

3,79124
3,79124

107,65000 =

Import

10,03262

51,99700

51,99700

51,99700

1,50%

0,05687

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

65,87773

COST EXECUCIÓ MATERIAL

65,87773

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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75

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 24

E31B4000

kg

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2.

PREU
Rend.: 1,063

0,80 €

Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures
de desmuntatge, elements separadors pel recobriment
de les barres.
Inclou la col·locació de separadors pel recobriment de
rodons.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

16,26000 =

0,09178

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

14,41000 =

0,10845

Subtotal...
Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,20023

0,0051

x

0,83000 =

0,00423

1,000

x

0,59385 =

0,59385

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 25

m2

E31DC100

0,59808

Import

0,20023

0,59808

1,50%

0,00300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,80131

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,80131

Rend.: 1,019

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments.

13,44 €

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants,
subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcte encofrat, acabat i
desencofrat.
Unitats
Mà d'obra:
A0123000

h

A0133000

h

Preu €

Oficial 1a encofrador

0,350 /R x

16,26000 =

5,58489

Ajudant encofrador

0,350 /R x

14,41000 =

4,94946

Subtotal...
Materials:
B0A14300

kg

Parcial

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,102

x

0,72000 =

10,53435
0,07344

Import

10,53435

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

76

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0A31000

kg

UA

DESCRIPCIÓ
Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0DZA000

l

Desencofrant

PREU
0,1501

x

0,95000 =

0,14260

6,600

x

0,27000 =

1,78200

0,0044

x

157,59000 =

0,69340

0,030

x

1,90000 =

0,05700

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 26

m3

E3C515H3

2,74844

2,74844

1,50%

0,15802

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,44081

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,44081

Rend.: 1,086

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot.

58,05 €

Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat,
curat i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta posada en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,350 /R x

14,59000 =

4,70212

A0140000

h

Manobre

0,420 /R x

13,56000 =

5,24420

Subtotal...
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

9,94632

45,67000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

9,94632

47,95350

47,95350

47,95350

1,50%

0,14919

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

58,04901

COST EXECUCIÓ MATERIAL

58,04901
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77

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 27

E3CB4000

kg

Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2.

PREU
Rend.: 1,063

0,83 €

Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures
de desmuntatge, elements separadors pel recobriment
de les barres.
Inclou la col·locació de separadors pel recobriment de
rodons.
Inclou tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

16,26000 =

0,09178

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

14,41000 =

0,13556

Subtotal...
Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,22734

0,0051

x

0,83000 =

0,00423

1,000

x

0,59385 =

0,59385

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 28

m2

E3CDD100

0,59808

Import

0,22734

0,59808

1,50%

0,00341

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,82883

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,82883

Rend.: 1,018

Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de
fonaments.

18,30 €

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants,
subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcte encofrat, acabat i
desencofrat.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,500 /R x

16,26000 =

7,98625

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,550 /R x

14,41000 =

7,78536

Subtotal...
Materials:

15,77161

Import

15,77161
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Data: 05/01/18

78

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0A31000

kg

UA

DESCRIPCIÓ
Clau acer

0,1501

x

0,95000 =

0,14260

PREU

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,9997

x

0,27000 =

0,80992

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

157,59000 =

0,29942

B0D71130

m2

1,100

x

0,89000 =

0,97900

B0DZA000

l

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Desencofrant

0,030

x

1,90000 =

0,05700

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 29

m2

E3Z112P1

2,28794

2,28794

1,50%

0,23657

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,29612

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,29612

Rend.: 1,037

7,25 €

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió.
Inclou transport interior, si escau, amb dumper, vibrat,
curat i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta posada en obra i acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,075 /R x

14,59000 =

1,05521

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

13,56000 =

1,96143

Subtotal...
Materials:
B06NLA2C

m3

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

0,105

x

3,01664

39,85000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

3,01664

4,18425

4,18425

4,18425

1,50%

0,04525

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,24614

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,24614

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

79

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 30

E441X003

kg

Acer Inox S355JR 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 , col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols, segons documentació gràfica i
escrita del projecte.

PREU
Rend.: 1,063

1,23 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, solapaments,
patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,012 /R x

16,51000 =

0,18638

A0135000

h

Ajudant soldador

0,012 /R x

13,94000 =

0,15737

Subtotal...
Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,012 /R x

0,34375

2,16000 =
Subtotal...

Materials:
B44Z8025

kg

Acer S355JR 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

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,34375

0,02438
0,02438

0,85000 =

Import

0,02438

0,85000

0,85000

0,85000

2,50%

0,00859

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,22672

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,22672

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

80

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 31

E442X002

kg

Acer Inox. S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i , col·locat a
l'obra amb cargols i soldat, segons documentació
gràfica i escrita del projecte.

PREU
Rend.: 1,063

1,26 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, solapaments,
patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,012 /R x

16,77000 =

0,18931

A013M000

h

Ajudant muntador

0,012 /R x

14,41000 =

0,16267

Subtotal...
Materials:
B44Z80B5

kg

Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000

0,35198

0,90000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 32

E4435111

kg

Import

0,35198

0,90000

0,90000

0,90000

2,50%

0,00880

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,26078

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,26078

Rend.: 1,032

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

0,92 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
part proporcional de talls, mermemes, pletines,
fixacions mecàniques, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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Pàg.:

Data: 05/01/18

81

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0122000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a paleta

0,012 /R x

14,59000 =

0,16965

PREU

A0140000

h

Manobre

0,012 /R x

13,56000 =

0,15767

Subtotal...
Materials:
B44Z5011

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000

0,32732

0,58000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 33

m3

E45118H4

0,32732

0,58000

0,58000

0,58000

2,50%

0,00818

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,91550

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,91550

Rend.: 1,048

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

70,09 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

14,59000 =

1,39218

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

13,56000 =

5,17557

Subtotal...
Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,150 /R x

6,56775

107,65000 =
Subtotal...

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

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,56775

15,40792
15,40792

45,67000 =

Import

15,40792

47,95350

47,95350

47,95350

2,50%

0,16419

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

70,09336

COST EXECUCIÓ MATERIAL

70,09336

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 34

E453A8H4

m3

Formigó per a bigues inclinades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

PREU
Rend.: 1,048

Unitats

67,14 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,090 /R x

14,59000 =

1,25296

A0140000

h

Manobre

0,360 /R x

13,56000 =

4,65802

Subtotal...
Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,150 /R x

5,91098

107,65000 =
Subtotal...

Materials:
B065960B

m3

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

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 35

m3

E45C18G3

Mà d'obra:
A0122000

h

A0140000

h

45,67000

45,67000

45,67000

2,50%

0,14777
67,13667

COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,13667

Rend.: 1,063

Unitats

61,58 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a paleta

0,226 /R x

14,59000 =

3,10192

Manobre

0,904 /R x

13,56000 =

11,53174

Subtotal...
Materials:

15,40792

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb mitjans manuals i/o mecànics.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

5,91098

15,40792
15,40792

45,67000 =

x

Import

14,63366

Import

14,63366
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B065960C

UA
m3

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

PREU
1,020

45,67000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 36

m3

E45CA8S4

46,58340

46,58340

46,58340

2,50%

0,36584

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

61,58290

COST EXECUCIÓ MATERIAL

61,58290

Rend.: 1,068

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb additiu hidròfug, abocat amb bomba.

62,48 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

14,59000 =

0,81966

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

13,56000 =

3,04719

Subtotal...
Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,100 /R x

3,86685

107,65000 =
Subtotal...

Materials:
B065960J

m3

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

1,020

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,86685

10,07959
10,07959

47,49000 =

Import

10,07959

48,43980

48,43980

48,43980

2,50%

0,09667

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

62,48291

COST EXECUCIÓ MATERIAL

62,48291

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

84

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 37

E4B14000

kg

Armadura per a pilars AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2,
segons documentació gràfica i escrita del projecte.

PREU
Rend.: 1,032

0,81 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, solapaments,
patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,007 /R x

16,26000 =

0,11029

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,007 /R x

14,41000 =

0,09774

Subtotal...

0,20803

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

x

0,83000 =

0,00415

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,59385 =

0,59385

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 38

kg

E4B36000

0,59800

Import

0,20803

0,59800

1,50%

0,00312

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,80915

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,80915

Rend.: 1,032

Armadura per a bigues AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2,
segons documentació gràfica i escrita del projecte.

0,90 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, solapaments,
patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

16,26000 =

0,15756

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

14,41000 =

0,13963

Subtotal...
Materials:

0,29719

Import

0,29719

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0A14200

kg

UA

DESCRIPCIÓ
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,009

x

0,83000 =

0,00747

PREU

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,59385 =

0,59385

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 39

kg

E4BA4000

0,60132

1,50%

0,00446

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,90297

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,90297

Rend.: 1,032

Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 SD
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2, segons documentació gràfica i escrita
del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, solapaments,
patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

0,60132

0,92 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,011 /R x

16,26000 =

0,17331

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

14,41000 =

0,13963

Subtotal...

0,31294

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,015

x

0,83000 =

0,01245

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,59385 =

0,59385

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,60630

Import

0,31294

0,60630

1,50%

0,00469

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,92393

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,92393

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 40

E4BC4000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 SD d'acer
en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2, segons documentació gràfica i escrita del
projecte.

PREU
Rend.: 1,032

0,94 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, solapaments,
patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,012 /R x

16,26000 =

0,18907

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

14,41000 =

0,13963

Subtotal...

0,32870

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012

x

0,83000 =

0,00996

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,59385 =

0,59385

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 41

m2

E4BCDAJJ

0,60381

Import

0,32870

0,60381

1,50%

0,00493

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,93744

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,93744

Rend.: 1,143

Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080.

7,64 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
part proporcional de retalls, mermemes, solapaments,
patilles, elements separadors pel recobriment de les
barres, taladres i resides epoxídiques si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,030 /R x

16,26000 =

0,42677

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,030 /R x

14,41000 =

0,37822

Subtotal...

0,80499

Import

0,80499

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

87

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B0A14200

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,020

x

0,83000 =

0,01660

B0B34138

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200

x

5,67000 =

6,80400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 42

m2

E4BCM8JJ

6,82060

1,50%

0,01207

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,63766

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,63766

Rend.: 1,128

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
part proporcional de retalls, mermemes, solapaments,
patilles, elements separadors pel recobriment de les
barres, taladres i resides epoxídiques si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.

6,82060

6,33 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,030 /R x

16,26000 =

0,43245

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,030 /R x

14,41000 =

0,38324

Subtotal...

0,81569

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,020

x

0,83000 =

0,01660

B0B34258

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200

x

4,57000 =

5,48400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,50060

Import

0,81569

5,50060

1,50%

0,01224

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,32853

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,32853

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

88

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 43

E4D1U010

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat de tauler de fusta
per a pilars de secció rectangular, per a deixar el
formigó vist, de 8 m d'alçària, com a màxim.

PREU
Rend.: 1,017

24,48 €

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants,
subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcte encofrat, acabat i
desencofrat.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,650 /R x

16,26000 =

10,39233

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,750 /R x

14,41000 =

10,62684

Subtotal...
Materials:
B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,200

x

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,050

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,003

B0D6U005

cu

B0D6U010

cu

B0D72120

m2

B0DZA000

l

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150
usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 8 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22
mm de gruix, per a 5 usos
Desencofrant

21,01917

0,72000 =

0,14400

x

0,27000 =

0,28350

x

157,59000 =

0,47277

0,005

x

16,23000 =

0,08115

0,003

x

22,22000 =

0,06666

1,300

x

1,38000 =

1,79400

0,050

x

1,90000 =

0,09500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 44

m2

E4D3X005

2,93708

Import

21,01917

2,93708

2,50%

0,52548

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

24,48173

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,48173

Rend.: 1,019

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, per a bigues de directriu recta, per a deixar el
formigó vist, a 6 m d'alçària, com a màxim.

46,04 €

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants,
subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcte encofrat, acabat i
desencofrat.
Unitats
Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

1,200 /R x

Preu €
16,26000 =

Parcial
19,14818

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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Pàg.:

Data: 05/01/18
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0133000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant encofrador

PREU
1,200 /R x

14,41000 =
Subtotal...

36,11776

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,150

x

0,95000 =

0,14250

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,200

x

0,27000 =

0,32400

B0D6U005

cu

0,090

x

16,23000 =

1,46070

B0D71130

m2

1,100

x

0,89000 =

0,97900

B0D75000

m2

1,100

x

5,15000 =

5,66500

B0DZA000

l

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 7 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant

0,080

x

1,90000 =

0,15200

B0DZU010

u

1,000

x

0,30000 =

0,30000

Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 45

16,96958

m2

E4DC1D02

9,02320

36,11776

9,02320

2,50%

0,90294

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

46,04390

COST EXECUCIÓ MATERIAL

46,04390

Rend.: 1,020

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist.

30,98 €

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants,
subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcte encofrat, acabat i
desencofrat.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,800 /R x

16,26000 =

12,75294

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,700 /R x

14,41000 =

9,88922

Subtotal...
Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

B0D625A0

cu

B0D71130

m2

B0D75000

m2

B0DZA000

l

22,64216

0,1007

x

0,95000 =

0,09567

0,990

x

0,27000 =

0,26730

Llata de fusta de pi

0,0019

x

157,59000 =

0,29942

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant

0,0151

x

6,43000 =

0,09709

1,100

x

0,89000 =

0,97900

1,150

x

5,15000 =

5,92250

0,060

x

1,90000 =

0,11400

Import

22,64216

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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Data: 05/01/18

90

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 46

m2

E4DCBD02

7,77498

7,77498

2,50%

0,56605

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

30,98319

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,98319

Rend.: 1,019

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist.

45,65 €

Inclou taulons, apuntalaments, desencofrants,
subministre de separadors per a barres d'acer,
desencofrat, retirada i deposició de residus generats,
transport de runa, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcte encofrat, acabat i
desencofrat.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

1,265 /R x

16,26000 =

20,18538

A0133000

h

Ajudant encofrador

1,150 /R x

14,41000 =

16,26251

Subtotal...
Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D629A0

cu

B0D71130

m2

B0D75000

m2

B0DZA000

l

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant

36,44789

0,1007

x

0,95000 =

0,09567

1,298

x

0,27000 =

0,35046

0,0038

x

157,59000 =

0,59884

0,0151

x

15,47000 =

0,23360

1,100

x

0,89000 =

0,97900

1,150

x

5,15000 =

5,92250

0,060

x

1,90000 =

0,11400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,29407

Import

36,44789

8,29407

2,50%

0,91120

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

45,65316

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,65316
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 47

E4DCJD00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades,
amb tauler de fusta de pi.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.

PREU
Rend.: 1,017

Unitats

13,81 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,400 /R x

16,26000 =

6,39528

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,400 /R x

14,41000 =

5,66765

Subtotal...

12,06293

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x

0,95000 =

0,09567

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

157,59000 =

0,29942

B0D71130

m2

1,100

x

0,89000 =

0,97900

B0DZA000

l

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Desencofrant

0,040

x

1,90000 =

0,07600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 48

kg

E4EZ3000

1,45009

Import

12,06293

1,45009

2,50%

0,30157

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,81459

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,81459

Rend.: 1,063

0,75 €

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment, segons documentació
gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, solapaments,
patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

16,26000 =
Subtotal...

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

x

0,83000 =

Parcial

Import

0,15296
0,15296
0,00415

0,15296

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
D0B2A100

UA
kg

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

PREU
1,000

0,59385 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 49

m3

E4F2B51H

0,59385
0,59800

0,59800

1,50%

0,00229

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,75325

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,75325

Rend.: 1,020

Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-25, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 9 N/mm2.

168,14 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

6,000 /R x

14,59000 =

85,82353

A0140000

h

Manobre

3,000 /R x

13,56000 =

39,88235

Subtotal...
Materials:
B0F1K2A1

u

D070A9A1

m3

Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,25:3 i 15 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

125,70588

224,640

x

0,13000 =

29,20320

0,1289

x

78,27736 =

10,08995

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

39,29315

Import

125,70588

39,29315

2,50%

3,14265

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

168,14168

COST EXECUCIÓ MATERIAL

168,14168
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 50

E4Z22A11

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,125

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer amb recobriment epoxi de 100 mm
d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre
i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada
amb el mateix morter de la paret.

1,98 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric
en planta o alçat. Inclou part proporcional d'ancoratges
d'acer inoxidable per a murs en testa, model MunAn
S140 o equivalentde retalls, mermemes, retalls,
solapaments, patilles, armadures de desmuntatge,
elements separadors pel recobriment de les barres,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,018 /R x

Parcial

14,59000 =
Subtotal...

Materials:
B4Z22A10

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer epoxi de 100 mm d'amplària, amb
rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre. Inclosa la part
proporcional d'ancoratges d'acer inoxidable per a murs
en testa, model MunAn S140 o equivalent.

1,050

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,23344
0,23344

1,66000 =

Import

0,23344

1,74300

1,74300

1,74300

1,50%

0,00350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,97994

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,97994
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 51

E4Z23R11

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,063

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer inoxidable de 250 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el
mateix morter de la paret.

2,41 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament teòric
en planta o alçat. Inclou part proporcional d'ancoratges
d'acer inoxidable per a murs en testa, model MunAn
S140 o equivalentde retalls, mermemes, retalls,
solapaments, patilles, armadures de desmuntatge,
elements separadors pel recobriment de les barres,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,030 /R x

Parcial

14,59000 =
Subtotal...

Materials:
B4Z23R10

m

Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra
de fàbrica, d'acer inoxidable de 250 mm d'amplària,
amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó
transversal de 3,75 mm de diàmetre

1,050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 52

m2

E5113391

0,41176
0,41176

1,90000 =

x

Import

0,41176

1,99500

1,99500

1,99500

1,50%

0,00618

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,41294

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,41294

Rend.: 1,031

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix,
col·locat sense adherir.

5,45 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,035 /R x

14,59000 =

0,49530

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

13,56000 =

1,97284

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
B0351000

t

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm

0,179

2,46814

16,44000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 53

m2

E5330A01

2,46814

2,94276
2,94276

2,94276

1,50%

0,03702

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,44792

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,44792

Rend.: 1,031

Placa base per a formació de coberta de teula, de
placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran
col·locada amb fixacions mecàniques.

7,57 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació,
tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part
proporcional de fixacions si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,174 /R x

16,77000 =

2,83024

A0140000

h

Manobre

0,058 /R x

13,56000 =

0,76283

Subtotal...
Materials:
B5320A00

m2

B5ZZJXP0

u

Placa conformada bituminosa de perfil d' ona gran, d'1
m d'amplària i 2 m de llargària
Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de
metall i goma

3,59307

1,000

x

3,73000 =

3,73000

1,700

x

0,09000 =

0,15300

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,88300

Import

3,59307

3,88300

2,50%

0,08983

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,56590

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,56590
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 54

E5Z15N4B

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat.

PREU
Rend.: 1,030

9,61 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície d'amidament
teòrica en alçat o planta . Inclou subminsitre,
col·locació, mermes, part proporcional de medis
auxiliars,tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,175 /R x

14,59000 =

2,47888

A0140000

h

Manobre

0,175 /R x

13,56000 =

2,30388

Subtotal...
Materials:
D07AA000

m3

Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,1515

4,78276

31,36870 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 55

m2

E5Z1EUK0

Import

4,78276

4,75236
4,75236

4,75236

1,50%

0,07174

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,60686

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,60686

Rend.: 1,021

Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100
mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, amb mestra
superior de pasta de ciment ràpid
Unitats

16,91 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,560 /R x

14,59000 =

8,00235

A0140000

h

Manobre

0,280 /R x

13,56000 =

3,71871

Subtotal...

11,72106

Materials:
B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

1,5015

x

0,10000 =

0,15015

B0FA12A0

u

19,005

x

0,11000 =

2,09055

D070A4D1

m3

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1
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

0,0256

x

108,42836 =

2,77577

Subtotal...

5,01647

Import

11,72106

5,01647
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 56

m2

E5Z26D31

1,50%

0,17582

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,91335

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,91335

Rend.: 1,020

6,79 €

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de
gruix, amb acabat remolinat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150 /R x

14,59000 =

2,14559

A0140000

h

Manobre

0,220 /R x

13,56000 =

2,92471

Subtotal...
Materials:
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

0,0315

5,07030

52,07810 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 57

E5Z2F2KA

m2

Import

5,07030

1,64046

1,64046

1,64046

1,50%

0,07605

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,78681

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,78681

Rend.: 1,018

Solera d'encadellat ceràmic de 600x250x35 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
envanets de sostremort.

10,56 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A0122000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a paleta

0,400 /R x

14,59000 =

5,73281

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

13,56000 =

2,66405

Subtotal...

8,39686

Materials:
B0F96550

u

Encadellat ceràmic de 600x250x35 mm

6,9999

x

0,23000 =

1,60998

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0032

x

108,42836 =

0,34697

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 58

m

E5ZD2G0U

1,95695

8,39686

1,95695

2,50%

0,20992

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

10,56373

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,56373

Rend.: 1,024

4,79 €

Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina,
col·locada amb morter asfàltic.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica
d'amidament
mesurat
en
planta.
Inclou
subministrament, col·locació, tall de peces, mermes,
rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

h

A0140000

h

Parcial

Oficial 1a paleta

0,150 /R x

14,59000 =

2,13721

Manobre

0,075 /R x

13,56000 =

0,99316

Subtotal...
Materials:
B0FG3JA3

u

D0771011

m3

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra

3,13037

7,497

x

0,10000 =

0,74970

0,0053

x

162,74360 =

0,86254

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,61224

Import

3,13037

1,61224

1,50%

0,04696

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,78957

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,78957

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

99

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 59

E5ZD55C4

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,045

Minvell fixat al parament, de planxa de zinc de 0,82
mm de gruix, preformada i de 40 cm de
desenvolupament,
col·locada
amb
fixacions
mecàniques.

12,89 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica
d'amidament
mesurat
en
planta.
Inclou
subministrament, col·locació, tall de peces, mermes,
solapaments, fixacions mecàniques, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

16,26000 =

3,11196

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

13,56000 =

1,29761

Subtotal...
Materials:
B5ZD15C3

m

B5ZZAEJ0

u

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 3 plecs
Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom

4,40957

1,020

x

8,01000 =

8,17020

4,000

x

0,06000 =

0,24000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 60

m

E5ZEU200

8,41020

Import

4,40957

8,41020

1,50%

0,06614

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,88591

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,88591

Rend.: 1,017

Base per a ràfec o vora lliure de teulada amb
supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra.

13,65 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,450 /R x

14,59000 =

6,45575

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

13,56000 =

6,00000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
B0F85240

u

D070A4D1

m3

Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1
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

12,45575

2,000

x

0,17000 =

0,34000

0,005

x

108,42836 =

0,54214

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 61

u

E5ZH4DQ4

0,88214

12,45575

0,88214

2,50%

0,31139

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,64928

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,64928

Rend.: 1,035

Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa
antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions
mecàniques.

30,60 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,650 /R x

14,59000 =

9,16280

A0140000

h

Manobre

0,325 /R x

13,56000 =

4,25797

Subtotal...
Materials:
B5ZZJLPT

u

BD514DQ1

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm
Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava metàl·lica

13,42077

4,000

x

0,18000 =

0,72000

1,000

x

16,26000 =

16,26000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

16,98000

Import

13,42077

16,98000

1,50%

0,20131

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

30,60208

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,60208
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 62

E5ZJ1D6P

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,031

Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 150 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant.

14,58 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, fixacions mecàniques o especials, tall de
peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,330 /R x

14,59000 =

4,66993

A0140000

h

Manobre

0,165 /R x

13,56000 =

2,17013

Subtotal...
Materials:
B5ZH1D60

m

B5ZHBD60

u

B5ZZJLPT

u

Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 150 mm
Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D
150 mm
Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

6,84006

1,2995

x

2,54000 =

3,30073

2,000

x

1,72000 =

3,44000

4,400

x

0,18000 =

0,79200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 63

m3

E5ZZ6840

7,53273

Import

6,84006

7,53273

3,00%

0,20520

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

14,57799

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,57799

Rend.: 1,061

Massís per a protecció de càrregues puntuals, amb
encofrat pla i formigó de 200 kg/m3.

79,24 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
mermes, vibrat, curat, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

14,59000 =

6,87559

A0140000

h

Manobre

1,000 /R x

13,56000 =

12,78040

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
B0D71130

m2

D060P021

m3

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

19,65599

5,005

x

0,89000 =

4,45445

1,030

x

53,23982 =

54,83701

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 64

m2

E612BR1K

59,29146

19,65599

59,29146

1,50%

0,29484

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

79,24229

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,24229

Rend.: 1,021

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat,
HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter
1:2:10 amb ciment CEM II.

21,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0122000

h

A0140000

h

Preu €

Parcial

Oficial 1a paleta

0,700 /R x

14,59000 =

10,00294

Manobre

0,350 /R x

13,56000 =

4,64838

Subtotal...
Materials:
B0F1D2A1

u

D070A4D1

m3

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

14,65132

31,200

x

0,12000 =

3,74400

0,0216

x

108,42836 =

2,34205

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,08605

Import

14,65132

6,08605

2,50%

0,36628

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,10365

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,10365
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 65

E614DN1K

m2

Paredó recolzat divisori de 6 cm de gruix, supermaó de
500x200x60 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:2:10.

PREU
Rend.: 1,020

7,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,280 /R x

14,59000 =

4,00510

A0140000

h

Manobre

0,140 /R x

13,56000 =

1,86118

Subtotal...
Materials:
B0F85262

u

D070A4D1

m3

Supermaó de 500x200x60 mm, p/revestir, categoria II,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1
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

5,86628

9,5268

x

0,15000 =

1,42902

0,0043

x

108,42836 =

0,46624

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 66

m2

E614MP1K

1,89526

Import

5,86628

1,89526

2,50%

0,14666

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,90820

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,90820

Rend.: 1,021

Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix,
supermaó de 600x250x70 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter mixt 1:2:10.

9,27 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,320 /R x

Preu €
14,59000 =

Parcial
4,57277

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
0,160 /R x

13,56000 =
Subtotal...

Materials:
B0F86570

u

D070A4D1

m3

Supermaó de 600x250x70 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1
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

6,69775

6,3342

x

0,27000 =

1,71023

0,0064

x

108,42836 =

0,69394

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 67

m2

E616613S

2,40417

0,16744
9,26936

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,26936

Rend.: 1,021

30,20 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a paleta

1,000 /R x

14,59000 =

14,28991

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

13,56000 =

6,64055

Subtotal...
u

D070B6C1

m3

Pitxolí d'elaboració manual de 290x100x40 mm,de
cara vista i de color vermell, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

2,40417

2,50%

Mà d'obra:
A0122000

Materials:
B0F21243

6,69775

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Paredó per a tancament de gruix 4 cm, de pitxolí
massís 290x100x40 mm, col·locat amb morter mixt de
ciment blanc de ram de paleta 1:1:7.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.

2,12498

20,93046

35,000

x

0,19000 =

6,65000

0,020

x

104,83176 =

2,09664

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,74664

Import

20,93046

8,74664

2,50%

0,52326

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

30,20036

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,20036
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 68

E66AA300

m2

Tancament fixe o porta practible batent a base de
tauler plaques compactes (HPL) a base de resines
termo-enduribles, reforçades amb fibres basades en
fusta i fabricades a altra pressió i temperatura, de la
casa TRESPA o equivalent, acabat a color a les dues
cares, amb ferramenta d'acer inoxidable, per a una
altura total de 205cm.

PREU
Rend.: 1,288

183,46 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, ferramenta d'acer
inoxidable, frontisses, tiradors, tanca amb indicació
exterior de portes, peus regulables, perfil superior de
suport amb elements de fixació, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

16,26000 =

5,04969

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400 /R x

14,41000 =

4,47516

Subtotal...
Materials:
B66AA00A

m2

B66ZA000

u

Plaques compactes (HPL) a base de resines
termo-enduribles, reforçades amb fibres basades en
fusta i fabricades a altra pressió i temperatura, amb
superfície decorativa dura integrada en resines de
melamina, de la casa TRESPA o equivalent.
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

9,52485

2,000

x

73,92000 =

147,84000

1,000

x

25,95000 =

25,95000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

173,79000

Import

9,52485

173,79000

1,50%

0,14287

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

183,45772

COST EXECUCIÓ MATERIAL

183,45772
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 69

E6Z13E3V

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,124

Caixes per a persiana enrotllable, en paret de màxim
35cm, de poliestirè expandit de 40kg/m³, reforçat per
dues plaques perforades d'acer galvanitzat, amb
acabats laterals pre-revestiment, amb perfilaria
d'alumini incorporat i registre de persiana inferior,
dotada de perfil ocult per al pas de ceràmica tipus
´´pitxolí´´, model CAJAISLANT de BECK-HEUN, per a
un accionament a través de motor, col·locada segons
especificacions del fabricant.

51,83 €

Tot inclòs i totalment acabat. Mesura teòrca
d'amidament. Inclou subminsitre, col·locació, tapa
inferior en PVC, fixacions mecàniques metàl·liques si
escau, cintes d'acer galvanitzat per a llindes de major
llargada, tall, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,250 /R x

14,59000 =

3,24511

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

13,56000 =

3,01601

Subtotal...
Materials:
B0710150

t

B6Z11E30

m

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Caixa per a persiana enrotllable, de formigó armat per
a revestir, de 35x20 cm, més de 2 i fins a 3 m de
llargària, per a un accionament a través de motor, cinta
o torn

6,26112

0,0105

x

24,75000 =

0,25988

7,000

x

6,45000 =

45,15000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

45,40988

Import

6,26112

45,40988

2,50%

0,15653

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

51,82753

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,82753
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 70

E711EF66

m2

Membrana per a impermeabilització de 5,9 kg/m2 de
dues làmines de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació.

PREU
Rend.: 1,028

21,55 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació,
tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part
proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,500 /R x

16,26000 =

7,90856

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,250 /R x

14,41000 =

3,50438

Subtotal...
Materials:
B711Q060

m2

B7Z24000

kg

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2
Emulsió bituminosa, tipus ED

11,41294

2,200

x

4,46000 =

9,81200

0,300

x

0,51000 =

0,15300

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 71

E711EGG6

m2

9,96500

Import

11,41294

9,96500

1,50%

0,17119

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,54913

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,54913

Rend.: 1,024

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8
segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherides
en calent, prèvia imprimació.

18,18 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació,
tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part
proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0127000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a col·locador

0,500 /R x

16,26000 =

7,93945

PREU

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,250 /R x

14,41000 =

3,51807

Subtotal...
Materials:
B711X0L0

m2

B7Z24000

kg

Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
30-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2
Emulsió bituminosa, tipus ED

11,45752

2,200

x

2,91000 =

6,40200

0,300

x

0,51000 =

0,15300

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 72

m2

E7B11170

6,55500

11,45752

6,55500

1,50%

0,17186

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,18438

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,18438

Rend.: 1,016

1,52 €

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2, col·locat sense
adherir.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en
alçat o planta de làmina. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, retall, solapaments,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

16,26000 =

0,64016

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R x

14,41000 =

0,28366

Subtotal...
Materials:
B7B11170

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,100

x

0,92382

0,53000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

0,92382

0,58300
0,58300

0,58300

1,50%

0,01386

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,52068

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,52068
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 73

E7C124A0

m2

Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de
poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.

PREU
Rend.: 1,022

16,52 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou
subminsitre, col·locació, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,343 /R x

16,26000 =

5,45712

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,343 /R x

14,41000 =

4,83623

Subtotal...
Maquinària:
C200X000

h

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,343 /R x

10,29335

2,91000 =
Subtotal...

Materials:
B7C100AE

m3

Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3,
preparada per a projectar

0,042

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 74

m2

E7C126A0

10,29335

0,97664
0,97664

121,42000 =

x

Import

0,97664

5,09964
5,09964

5,09964

1,50%

0,15440

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,52403

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,52403

Rend.: 1,025

Aïllament amorf, de 6 cm de gruix, amb escuma de
poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat.

20,44 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou
desplaçament de maquinària, subminsitre, col·locació,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,385 /R x

16,26000 =

6,10741

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,385 /R x

14,41000 =

5,41254

Subtotal...
Maquinària:

11,51995

Import

11,51995
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C200X000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

PREU
0,385 /R x

2,91000 =
Subtotal...

Materials:
B7C100AE

m3

Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3,
preparada per a projectar

0,063

1,09302

121,42000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 75

m2

E7C2G474

1,09302
1,09302

7,64946
7,64946

7,64946

1,50%

0,17280

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,43523

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,43523

Rend.: 1,061

6,29 €

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,429 i 1,29 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb
fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en
alçat o planta d'aïllament. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes part proporcional
d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,080 /R x

14,59000 =

1,10009

A0140000

h

Manobre

0,040 /R x

13,56000 =

0,51122

Subtotal...
Materials:
B7C2G470

m2

B7CZ1400

u

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,429 i 1,29 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa
Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40
mm de gruix com a màxim

1,61131

1,050

x

4,03000 =

4,23150

3,000

x

0,14000 =

0,42000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,65150

Import

1,61131

4,65150

1,50%

0,02417

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,28698

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,28698
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 76

E7C2G671

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 2,143 i 1,935 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir.

PREU
Rend.: 1,096

7,30 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en
alçat o planta d'aïllament. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes part proporcional
d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

14,59000 =

0,79872

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

13,56000 =

0,37117

Subtotal...
Materials:
B7C2G670

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 2,143 i 1,935 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa

1,050

1,16989

5,82000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 77

E7C945C4

m2

Import

1,16989

6,11100

6,11100

6,11100

1,50%

0,01755

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,29844

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,29844

Rend.: 1,041

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 41 a 45 kg/m3, de 40 mm de gruix amb làmina
d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat
amb fixacions mecàniques.

3,98 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica en
alçat o planta d'aïllament. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, fixacinos
mecàniques, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats
Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0122000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a paleta

0,070 /R x

14,59000 =

0,98108

PREU

A0140000

h

Manobre

0,035 /R x

13,56000 =

0,45591

Subtotal...
Materials:
B7C945C0

m2

B7CZ1400

u

Feltre de llana mineral de roca de 41 a 45 kg/m3 de 40
mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa
direcció de les fibres
Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40
mm de gruix com a màxim

1,43699

1,050

x

2,00000 =

2,10000

3,000

x

0,14000 =

0,42000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 78

m2

E7CN1831

2,52000

1,43699

2,52000

1,50%

0,02155

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,97854

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,97854

Rend.: 1,128

Aïllament amb làmina d'alumini i cel·les d'aire per a
aïllaments, de 8 mm de gruix formada per un nucli de
làmina de bombolles d'aire i polietilè, escuma de
polietilè i làmina d'alumini en una cara, col·locat sense
adherir.

8,40 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
d'aïllament. Inclou subministre, col·locació, talls,
mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

A0137000

h

Ajudant col·locador

Preu €

Parcial

0,045 /R x

16,26000 =

0,64867

0,0225 /R x

14,41000 =

0,28743

Subtotal...
Materials:
B7CN1830

m2

Làmina d'alumini i cel·les d'aire per a aïllaments, de 8
mm de gruix formada per un nucli de làmina de
bombolles d'aire i polietilè, escuma de polietilè i làmina
d'alumini en una cara

1,100

x

0,93610

6,77000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

0,93610

7,44700

7,44700

7,44700

1,50%

0,01404

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

8,39714

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,39714
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 79

E7D21722

m2

Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements superficials, per a una estabilitat al foc
EF-90.

PREU
Rend.: 1,057

13,20 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrca Inclou
subminsitre, col·locació, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,130 /R x

16,26000 =

1,99981

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,070 /R x

14,41000 =

0,95430

Subtotal...
Maquinària:
C200X000

h

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,130 /R x

2,95411

2,91000 =
Subtotal...

Materials:
B0111000

m3

B7D20021

kg

Aigua
Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

0,037
30,600

x

0,67000 =

0,02479

x

0,32000 =

9,79200

DESPESES AUXILIARS

P- 80

m

E7Z15MD0

2,95411

0,35790
0,35790

Subtotal...

Import

9,81679

0,35790

9,81679

2,50%

0,07385

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,20265

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,20265

Rend.: 1,016

5,45 €

Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric Inclou
subminsitre, col·locació, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,250 /R x

Preu €
14,59000 =

Parcial
3,59006

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
0,125 /R x

13,56000 =
Subtotal...

Materials:
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

0,0021

5,25837

52,07810 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 81

m2

E81125B2

1,66831
5,25837

0,10936

0,10936

0,10936

1,50%

0,07888

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,44661

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,44661

Rend.: 1,017

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
hidròfug, remolinat.

13,89 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou formació de cantoneres, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,560 /R x

14,59000 =

8,03382

A0140000

h

Manobre

0,340 /R x

13,56000 =

4,53333

Subtotal...
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

0,0173

x

12,56715

58,54960 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

12,56715

1,01291

1,01291

1,01291

2,50%

0,31418

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,89424

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,89424
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 82

E81135B2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat.

PREU
Rend.: 1,017

14,06 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou formació de cantoneres, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600 /R x

14,59000 =

8,60767

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

13,56000 =

4,00000

Subtotal...
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

0,0194

12,60767

58,54960 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 83

m2

E81136B2

Import

12,60767

1,13586

1,13586

1,13586

2,50%

0,31519

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

14,05872

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,05872

Rend.: 1,017

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4,
remolinat.

14,97 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou formació de mestres, cantoneres,
part proporcional de malla de fibra de vidre revestida
de PVC, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600 /R x

14,59000 =

8,60767

A0140000

h

Manobre

0,360 /R x

13,56000 =

4,80000

Subtotal...
Materials:

13,40767

Import

13,40767
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B8Z10149

m2

UA

D0701821

m3

DESCRIPCIÓ
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x3 mm, amb un pes mínim de 85 g/m2
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

PREU
0,050

x

1,88000 =

0,09400

0,0194

x

58,54960 =

1,13586

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 84

m2

E8122212

2,50%

0,33519
14,97272

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,97272

Rend.: 1,017

9,33 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,350 /R x

16,26000 =

5,59587

A0149000

h

Manobre guixaire

0,175 /R x

13,56000 =

2,33333

Subtotal...
Materials:
B0521200

kg

D07J1100

m3

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
Pasta de guix B1

1,22986

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou formació de cantoneres, reglada
de sòcol, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

1,22986

7,92920

0,798

x

0,08000 =

0,06384

0,0146

x

78,09760 =

1,14022

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,20406

Import

7,92920

1,20406

2,50%

0,19823

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,33149

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,33149
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 85

E8241345

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola
de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de
26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888).

PREU
Rend.: 1,031

14,62 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, cantoneres
d'alumini, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,350 /R x

16,26000 =

5,51988

A0140000

h

Manobre

0,115 /R x

13,56000 =

1,51251

Subtotal...
Materials:
B05A2103

kg

B0711010

kg

B0FH2163

m2

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004
Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 26 a
45 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

7,03239

0,510

x

0,21000 =

0,10710

4,9028

x

0,19000 =

0,93153

1,100

x

5,79000 =

6,36900

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,40763

Import

7,03239

7,40763

2,50%

0,17581

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

14,61583

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,61583
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 86

E831G100

m2

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

PREU
Rend.: 1,028

45,79 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, cantoneres
d'alumini, rejuntat, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

1,100 /R x

16,26000 =

17,39883

A0140000

h

Manobre

0,550 /R x

13,56000 =

7,25486

Subtotal...
Materials:
B05A2201

kg

B0711024

kg

B081C010

kg

B83116QR

m2

B83Z1100

u

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, gris
Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004
Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3
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 rugós color estàndard, de
designació BIa segons norma UNE-EN 14411
Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

24,65369

0,3105

x

0,56000 =

0,17388

7,350

x

0,53000 =

3,89550

2,100

x

0,99000 =

2,07900

1,020

x

13,70000 =

13,97400

4,000

x

0,16000 =

0,64000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

20,76238

Import

24,65369

20,76238

1,50%

0,36981

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

45,78588

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,78588
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 87

E841BD11

m2

Cel ras registrable de plaques d'escaiola, acabat
superficial perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la
norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i 19 mm de
gruix, sistema desmuntable amb estructura acer
galvanitzat vista format per perfils principals en forma
de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfil secundaris col·locats formant retícula.

PREU
Rend.: 1,032

12,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament
mesurat
en
planta.
Inclou
subministrament, muntatge, retalls, mermes, part
proporcional de cortiners, trobament amb vores,
estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

16,77000 =

3,25000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

14,41000 =

2,79264

Subtotal...
Materials:
B841BD10

m2

B84ZD510

m2

Placa d'escaiola per a cel ras registrable, acabat
superficial perforat, amb cantell rebaixat (E) segons la
norma UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 19 mm de
gruix , i reacció al foc A2-s1, d0
Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

6,04264

1,030

x

4,01000 =

4,13030

1,030

x

2,57000 =

2,64710

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,77740

Import

6,04264

6,77740

1,50%

0,09064

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,91068

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,91068
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 88

E8443220

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.

PREU
Rend.: 1,025

20,05 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament
mesurat
en
planta.
Inclou
subministrament, muntatge, retalls, mermes, part
proporcional de cortiners, trobament amb vores,
estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

16,26000 =

6,34537

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400 /R x

14,41000 =

5,62341

Subtotal...

11,96878

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x

6,45000 =

1,16100

B0CC1310

m2

1,030

x

3,01000 =

3,10030

B7J500ZZ

kg

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

x

0,74000 =

0,34965

B7JZ00E1

m

1,890

x

0,05000 =

0,09450

B84Z5610

m2

1,000

x

3,20000 =

3,20000

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat
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

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,90545

Import

11,96878

7,90545

1,50%

0,17953

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,05376

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,05376
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 89

E8447220

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.

PREU
Rend.: 1,027

21,72 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament
mesurat
en
planta.
Inclou
subministrament, muntatge, retalls, mermes, part
proporcional de cortiners, trobament amb vores,
estructura d'acer galvanitzat, varetes de suspensió,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400 /R x

16,26000 =

6,33301

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400 /R x

14,41000 =

5,61246

Subtotal...

11,94547

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x

6,45000 =

1,16100

B0CC2310

m2

1,030

x

4,65000 =

4,78950

B7J500ZZ

kg

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

x

0,74000 =

0,34965

B7JZ00E1

m

1,890

x

0,05000 =

0,09450

B84Z5610

m2

1,000

x

3,20000 =

3,20000

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat
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

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,59465

Import

11,94547

9,59465

1,50%

0,17918

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,71930

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,71930
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 90

E84ZG2G0

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,050

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat
format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer
galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix
total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i
dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer
galvanitzat.

22,30 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tall, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

16,77000 =

4,79143

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

13,56000 =

1,93714

Subtotal...
Materials:
B84ZG2G0

u

Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de
plaques de guix laminat formada per marc d'acer
galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix
total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de
retenció

1,000

6,72857

15,47000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 91

u

E84ZGSAS

Import

6,72857

15,47000

15,47000

15,47000

1,50%

0,10093

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

22,29950

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,29950

Rend.: 1,061

Subministre i col·locació de persiana de lamel·les fixes
de formigó prefabricat, color gris, de dimensions
40×40cm, de la casa SAS o equivalent, dotada de
malla mosquietar metàl·lica interior.

17,23 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, malla mosquitera, tall, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

16,77000 =

3,16117

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

13,56000 =

1,27804

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
P40

u

Persiana de lamel·les fixes de formigó prefabricat,
color gris, de dimensions 40x40 cm i amb un espai
lliure entre lamel·les de 7 cm, pes 10,21 kg/u, ref. P-40
de la sèrie Persianes de SAS, dotada de malla
mosquietar metàl·lica interior.

1,000

4,43921

12,72000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 92

m2

E86A54A5

4,43921

12,72000

12,72000

12,72000

1,50%

0,06659

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

17,22580

COST EXECUCIÓ MATERIAL

17,22580

Rend.: 1,031

Folrat de tancament practicable amb planxa d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,6 mm de gruix,
acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre porta de fusta.

16,19 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica. Inclou subminsitre, fixacions a tancament,
soldadures, plecs, corbatures si escau, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,250 /R x

16,49000 =

3,99855

A013F000

h

Ajudant manyà

0,250 /R x

14,48000 =

3,51115

Subtotal...
Materials:
B86354A5

m2

Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 0,6 mm
de gruix, acabat mate i tallat a mida

1,050

x

7,50970

8,16000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

7,50970

8,56800
8,56800

8,56800

1,50%

0,11265

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,19035

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,19035
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 93

E894BBJ0

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat.

PREU
Rend.: 1,020

15,81 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,700 /R x

16,26000 =

11,15882

A013D000

h

Ajudant pintor

0,070 /R x

14,41000 =

0,98892

Subtotal...

12,14774

Materials:
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x

7,30000 =

1,86150

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x

7,92000 =

1,61568

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 94

m2

E898D240

3,47718

Import

12,14774

3,47718

1,50%

0,18222

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,80714

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,80714

Rend.: 1,037

3,43 €

Pintat de parament exterior i interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

16,26000 =

1,56798

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010 /R x

14,41000 =

0,13896

Subtotal...
Materials:
B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

0,5508

x

3,08000 =
Subtotal...

1,70694

Import

1,70694

1,69646
1,69646

1,69646
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 95

m2

E898D620

1,50%

0,02560

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,42900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,42900

Rend.: 1,016

Pintat de parament vertical interior o exterior de
ciment, amb pintura al ciment amb acabat llis, amb
dues capes d'acabat.

2,01 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

16,26000 =

1,60039

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010 /R x

14,41000 =

0,14183

Subtotal...
Materials:
B89Z2000

kg

Pintura al ciment

0,6018

1,74222

0,40000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 96

m2

E898J2A0

Import

1,74222

0,24072
0,24072

0,24072

1,50%

0,02613

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,00907

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,00907

Rend.: 1,020

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.

3,06 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

Preu €
16,26000 =

Parcial
1,59412

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013D000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant pintor

PREU
0,010 /R x

14,41000 =
Subtotal...

Materials:
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora

1,73539

0,3978

x

2,13000 =

0,84731

0,153

x

2,96000 =

0,45288

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 97

m2

E8B2U001

0,14127

1,30019

1,73539

1,30019

1,50%

0,02603

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,06161

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,06161

Rend.: 1,035

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans.

13,90 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou subministre, aplicació, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,040 /R x

16,26000 =

0,62841

A013D000

h

Ajudant pintor

0,390 /R x

14,41000 =

5,42986

Subtotal...
Materials:
B89ZU001

kg

Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa

0,600

x

6,05827

12,91000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

6,05827

7,74600
7,74600

7,74600

1,50%

0,09087

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,89514

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,89514
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 98

E8EG8CNA

m2

Arrimador o porta interior amb tauler de fibres de fusta
i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de
19 mm de gruix i >= 800 kg/m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc
B-s2, d0, acabat revestit melamínic, d'una cara vista,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament
vertical interior.

PREU
Rend.: 1,024

28,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica. Inclou subminsitre, fixacions a parament,
reixes de ventilació o equivalents si escau, ferramenta i
clau per a portes, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,600 /R x

16,53000 =

9,68555

A013A000

h

Ajudant fuster

0,550 /R x

14,53000 =

7,80420

Subtotal...

17,48975

Materials:
B0A32000

kg

Clau acer galvanitzat

0,158

x

1,17000 =

0,18486

B0A61500

u

6,250

0,06000 =

0,37500

B0CU24HD

m2

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 19 mm de gruix i >= 800
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat melamínic.

x

1,000

x

9,79000 =

9,79000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,34986

Import

17,48975

10,34986

1,50%

0,26235

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

28,10196

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,10196
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 99

E8J36A8K

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,118

Coronament de paret de 33 a 47 cm de gruix, amb
pedra artificial de morter de ciment blanc, sortida de
motlle, amb trencaaigües als dos cantells, col·locada
amb morter mixt 1:2:10.

45,60 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
d'amidament. Inclou subministre, col·locació, talls,
mermes, solapaments, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

14,59000 =

3,91503

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

13,56000 =

1,81932

Subtotal...
Materials:
B0GAB1F5

m

D070A4D1

m3

Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
sortida de motlle, per a coronament de parets de 33 a
47 cm de gruix i amb trencaaigües als dos cantells
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

5,73435

1,020

x

38,44000 =

39,20880

0,0053

x

108,42836 =

0,57467

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

39,78347

Import

5,73435

39,78347

1,50%

0,08602

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

45,60384

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,60384
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 100 E8MAU050

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Formació de contorn d'obertura (brancals, llinda,
escopidors i portes d'armaris d'instal·lacions o altres
peces) amb planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de
gruix, col.locada amb fixacions mecàniques, amb
geometria lineal o corba, acabat recte o corbat,
col.locada amb fixacions mecàniques.

PREU
Rend.: 1,076

79,99 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica. Inclou subminsitre, fixacions a parament,
reixes de ventilació o equivalents, soldadures, plecs,
corbatures si escau, trencaaigües als escopidors,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600 /R x

14,59000 =

8,13569

A0140000

h

Manobre

0,600 /R x

13,56000 =

7,56134

Subtotal...
Materials:
B44Z50B6

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

15,69703

1,36000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 101 E8N9SD11

m

Import

15,69703

64,05600

64,05600

64,05600

1,50%

0,23546

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

79,98849

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,98849

Rend.: 1,022

9,05 €

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,6 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 1 plec, per a cantonera interior, col·locat
amb fixacions mecàniques.
Totalment acabat. Inclou fixacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0127000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a col·locador

0,250 /R x

16,26000 =

3,97750

PREU

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,125 /R x

14,41000 =

1,76248

Subtotal...

5,73998

Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x

0,10000 =

0,60000

B0CHSD11

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat,
de 0,6 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 1 plec, per a cantonera interior

1,071

x

2,45000 =

2,62395

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 102 E93617B6

m2

3,22395

5,73998

3,22395

1,50%

0,08610

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,05003

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,05003

Rend.: 1,041

Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm amb
additiu hidròfug, de gruix 15 cm, abocat des de camió.

12,08 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
mermes, vibrat, curat, encofrat si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,110 /R x

14,59000 =

1,54169

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

13,56000 =

3,12622

Subtotal...
Materials:
B065960K

m3

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

0,1545

x

4,66791

47,49000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

4,66791

7,33721

7,33721

7,33721

1,50%

0,07002

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,07514

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,07514
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 103 E93AV116

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 80 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada
mitjançant bombeig.

PREU
Rend.: 1,057

7,18 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
mermes, vibrat, curat, encofrat si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,070 /R x

16,26000 =

1,07682

A0140000

h

Manobre

0,007 /R x

13,56000 =

0,08980

Subtotal...
Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,007 /R x

1,16662

107,65000 =
Subtotal...

Materials:
B0731330

kg

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C12 de resistència a compressió i classe F3 de
resistència a flexió, segons UNE-EN 13813,
subministrada a granel

176,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 104 E9DD1C33

m2

1,16662

0,71291
0,71291

0,03000 =

x

Import

0,71291

5,28000

5,28000

5,28000

1,50%

0,01750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,17703

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,17703

Rend.: 1,031

Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat
antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888).

23,72 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou tall de peces, mermes, rejuntat,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A0127000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a col·locador

0,500 /R x

16,26000 =

7,88555

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200 /R x

14,41000 =

2,79534

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

13,56000 =

0,39457

Subtotal...
Materials:
B05A2103

kg

B0711010

kg

B0FHD172

m2

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004
Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

11,07546

1,425

x

0,21000 =

0,29925

7,0035

x

0,19000 =

1,33067

1,020

x

10,64000 =

10,85280

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

P- 105 E9E1321G

12,48272

11,07546

12,48272

1,50%

0,16613

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

23,72431

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,72431

Rend.: 1,023

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland.

23,61 €

Totalment acabat. Unitat d'amidament teòrica. Inclou
paviment d'estesa d'escales, part proporcional de
peces tàtils indicador tipus botonera o lineal, tall de
peces, part proporcional de mermes, estesa amb
sorra-ciment, rejuntat de morter, part proporcional de
peces especials per a la formació d'un paviment tàctil
direccional, part proporcional per a la formació d'un
paviment tèctil indicador tipus botonera, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600 /R x

14,59000 =

8,55718

A0140000

h

Manobre

0,470 /R x

13,56000 =

6,22991

Subtotal...

14,78709

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,001

x

0,67000 =

0,00067

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0449

x

11,80000 =

0,52982

B0512401

t

0,0031

x

61,06000 =

0,18929

B9E13200

m2

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

1,020

x

4,38000 =

4,46760

Import

14,78709

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

133

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
D070A4D1

UA
m3

DESCRIPCIÓ
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

PREU
0,0315

108,42836 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

P- 106 E9G2G632

3,41549

8,60287

8,60287

1,50%

0,22181

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

23,61177

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,61177

Rend.: 1,100

Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 3
kg/m2 de pols de quars color, amb formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa, col·locat amb
transport interior mecànic o manual, estesa i vibratge
manual i remolinat mecànic.

12,60 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
mermes, vibrat, curat, encofrat si escau, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,030 /R x

16,26000 =

0,44345

A0150000

h

Manobre especialista

0,060 /R x

14,02000 =

0,76473

Subtotal...
Maquinària:
C1505120

h

C2003000

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic
Remolinador mecànic

1,20818

0,028 /R x

17,06000 =

0,43425

0,070 /R x

3,32000 =

0,21127

Subtotal...
Materials:
B065970B

m3

B9GZ1200

t

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Pols de quars color

0,64552

0,1575

x

46,87000 =

7,38203

0,0032

x

1.046,08000 =

3,34746

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,72949

Import

1,20818

0,64552

10,72949

1,50%

0,01812

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,60131

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,60131
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 107 E9GZA564

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,016

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm.

4,40 €

Totalment acabat. Superfície teòrica de junt. Inclou
retalls, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,220 /R x

Parcial

14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

0,220 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

P- 108 E9JE9200

3,03583
3,03583

6,09000 =

Import

3,03583

1,31870
1,31870

1,31870

1,50%

0,04554

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,40007

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,40007

Rend.: 10,415

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat
antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en
paviments laminats.

148,15 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, morter, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,080 /R x

16,26000 =

0,12490

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,080 /R x

14,41000 =

0,11069

Subtotal...
Materials:
B9JE9200

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25
a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat
antilliscant, per a instal·lació en superfície o encastat
en paviments laminats

1,000

x

147,91000 =

0,23559
147,91000

Import

0,23559
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

kg

P- 109 E9JZU100

147,91000

147,91000

1,50%

0,00353

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

148,14912

COST EXECUCIÓ MATERIAL

148,14912

Rend.: 1,028

Subministrament i col·locació de perfil perimetral
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a
col·locació de pelfuts.

3,64 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
mesurada en planta o alçat. Inclou subminsitre,
col·locació, tall de peces, mermes, fixacins
mecàniques, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,100 /R x

16,26000 =

1,58171

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,050 /R x

14,41000 =

0,70088

Subtotal...
Materials:
B44Z5026

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,050

x

2,28259

1,26000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

2,28259

1,32300

1,32300

1,32300

1,50%

0,03424

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,63983

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,63983
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 110 E9P67A99

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons
UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat amb
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

PREU
Rend.: 1,059

22,87 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica
mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació,
tall de peces, mermes, retalls, solapaments, part
proporcional d'adhesiu i fixacions si escau, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250 /R x

16,26000 =

3,83853

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,125 /R x

14,41000 =

1,70090

Subtotal...

5,53943

Materials:
B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

0,315

x

1,90000 =

0,59850

B9P67A99

m2

1,050

x

15,73000 =

16,51650

B9PZ1400

m

Làmina de linòleum, classe 23-34-43 segons UNE-EN
548 i de 4mm de gruix
Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

0,660

x

0,12000 =

0,07920

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 111 E9U21010

m

17,19420

Import

5,53943

17,19420

2,50%

0,13849

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

22,87212

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,87212

Rend.: 1,069

Sòcol polit de mitja canya, de color a escollir de
120x7.5x5 cm, col·locat amb morter de ciment 1:6
elaborat a obra.

15,09 €

Totalment acabat. Inclou pasta adhesiva especial,
morter adhesiu, rejuntat, tall de peces, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150 /R x

16,26000 =

2,28157

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,075 /R x

14,41000 =

1,01099

Subtotal...

3,29256

Import

3,29256
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B9CZ2000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

kg

Beurada de color

0,100

x

0,63000 =

0,06300

B9U21010

m

1,020

x

11,40000 =

11,62800

D0701641

m3

Sòcol de mitja canya de color a escollir de 120 x 7.5 x
5 cm.
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

0,001

x

52,07810 =

0,05208

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 112 E9U371A1

11,74308

11,74308

1,50%

0,04939

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,08503

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,08503

Rend.: 1,045

5,10 €

Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888).
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica
d'amidament
mesurat
en
planta.
Inclou
subministrament, col·locació, tall de peces, mermes,
rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,100 /R x

16,26000 =

1,55598

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R x

14,41000 =

0,27579

Subtotal...
Materials:
B05A2103

kg

B0711010

kg

B9U371A0

m

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004
Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de
10 cm d'alçària

1,83177

0,1001

x

0,21000 =

0,02102

0,525

x

0,19000 =

0,09975

1,020

x

3,06000 =

3,12120

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,24197

Import

1,83177

3,24197

1,50%

0,02748

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,10122

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,10122
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 113 E9UA7111

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,041

Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb
base portacables, col·locat amb tacs i cargols.

5,17 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica
d'amidament
mesurat
en
planta.
Inclou
subministrament, col·locació, tall de peces, mermes,
rejuntat, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120 /R x

16,26000 =

1,87435

A0140000

h

Manobre

0,010 /R x

13,56000 =

0,13026

Subtotal...
Materials:
B0A61500

u

B9UA7110

m

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Sòcol d'alumini anoditzat de 70 mm d'alçària, amb
base portacables

2,00461

4,000

x

0,06000 =

0,24000

1,020

x

2,84000 =

2,89680

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 114 E9VZ191K

m

3,13680

Import

2,00461

3,13680

1,50%

0,03007

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,17148

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,17148

Rend.: 1,018

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada amb morter mixt 1:2:10.

9,68 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud tèorica
d'amidament mesurat en planta. Inclou tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,360 /R x

14,59000 =

5,15953

A0140000

h

Manobre

0,180 /R x

13,56000 =

2,39764

Subtotal...
Materials:

7,55717

Import

7,55717
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0FA12A0

u

UA

D070A4D1

m3

DESCRIPCIÓ
Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1
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

PREU
10,0002

x

0,11000 =

1,10002

0,0084

x

108,42836 =

0,91080

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 115 EABG9A62

2,01082

2,01082

1,50%

0,11336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,68135

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,68135

Rend.: 1,836

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra màxim de 100x220 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, amb topall, maneta, pany i
clau mestrejada, acabat esmaltat, col·locada.

127,13 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre,
col·locació, topall d'acer inoxidable, pany, pom i altres
accessoris d'alumini lacat, clau mestrejada, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,250 /R x

Parcial

16,49000 =
Subtotal...

Materials:
BABG9762

u

BAZGC360

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra màxim de 100x225 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat
Ferramenta per a porta d'una fulla batent, de preu
mitjà

2,24537
2,24537

1,000

x

106,32000 =

106,32000

1,000

x

18,51000 =

18,51000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

124,83000

2,24537

124,83000

2,50%

0,05613

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

127,13150

COST EXECUCIÓ MATERIAL

127,13150
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 116 EABG9A68

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 5,922

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra màxim de 100x235 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x80 de vidre
laminat 5+5, pany de cop, manet i clau mestrejada,
acabat esmaltat color a escollir, dotada de mecanisme
antipànic ocult i homologat amb sistema d'accionament
basculant i 1 punt de tancament, col·locada.

232,25 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre,
col·locació, bastiment de base per a paret, folrat de
bastiment i tapajunts de fusta lacada del mateix color,
vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer inoxidable,
maneta, pany, i altres accessoris d'alumini lacat, clau
mestrejada, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,250 /R x

Parcial

16,49000 =
Subtotal...

Materials:
BABG9768

u

BAZGC360

u

BAZPA140

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra màxim de 100x235 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x80 de vidre
laminat 5+5, pany de cop, manet i clau mestrejada,
acabat esmaltat.
Ferramenta per a porta d'una fulla batent, de preu
mitjà
Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament basculant, amb 1 punt de
tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons
UNE-EN 1125

0,69613
0,69613

1,000

x

134,32000 =

134,32000

1,000

x

18,51000 =

18,51000

1,000

x

78,71000 =

78,71000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

231,54000

0,69613

231,54000

2,50%

0,01740

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

232,25353

COST EXECUCIÓ MATERIAL

232,25353
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

P- 117 EABG9A69

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 2,248

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra màxim de 100x235 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x80 de vidre
laminat 5+5, amb topall, maneta, pany i clau
mestrejada, acabat esmaltat color a escollir,
col·locada.

154,71 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre,
col·locació, bastiment de base per a paret, folrat de
bastiment i tapajunts de fusta lacada del mateix color,
vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer inoxidable,
maneta, pany i altres accessoris d'alumini lacat, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,250 /R x

Parcial

16,49000 =
Subtotal...

Materials:
BABG9768

u

BAZGC360

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra màxim de 100x235 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x80 de vidre
laminat 5+5, pany de cop, manet i clau mestrejada,
acabat esmaltat.
Ferramenta per a porta d'una fulla batent, de preu
mitjà

1,83385
1,83385

1,000

x

134,32000 =

134,32000

1,000

x

18,51000 =

18,51000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

152,83000

1,83385

152,83000

2,50%

0,04585

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

154,70970

COST EXECUCIÓ MATERIAL

154,70970
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

P- 118 EABGP768

DESCRIPCIÓ

h

Rend.: 39,782

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra màxim de 200x235
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, dues finestres de
73x175cm de vidre laminat 5+5, amb topall, maneta,
pany i clau mestrejada, acabat esmaltat color a escollir,
dotada de mecanisme antipànic ocult i homologat amb
sistema d'accionament basculant i 3 punts de
tancament, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre,
col·locació, bastiment de base per a paret, folrat de
bastiment i tapajunts de fusta lacada del mateix color,
vidres de 6x12x3+3mm, topall d'acer inoxidable,
maneta, pany, i altres accessoris d'alumini lacat, clau
mestrejada, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Mà d'obra:
A012F000

PREU

Oficial 1a manyà

435,10 €

Preu €

Unitats
0,400 /R x

Parcial

16,49000 =
Subtotal...

Materials:
BABGPA68

u

BAZGC370

u

BAZPA260

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra màxim de 200x235
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'1 mm de gruix i bastiment, dues finestres de
73x175cm de vidre laminat 5+5, pany de cop, manet i
clau mestrejada, acabat esmaltat color a escollir.
Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà
Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2
fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3
punts de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125

0,16580
0,16580

1,000

x

221,09000 =

221,09000

1,000

x

41,36000 =

41,36000

1,000

x

172,48000 =

172,48000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

434,93000

0,16580

434,93000

2,50%

0,00415

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

435,09995

COST EXECUCIÓ MATERIAL

435,09995
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 119 EASA71P2

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 2,577

Porta tallafocs acer galvanitzat, EI2-45-C2, una fulla
batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, amb
topall, maneta, pany i clau mestrejada, acabat
esmaltat, col·locada.

170,80 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre,
col·locació, topall d'acer inoxidable, maneta, pany, i
altres accessoris d'alumini lacat, clau mestrejada, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

Preu €

0,250 /R x

Parcial

16,49000 =
Subtotal...

Materials:
BASA71P2

u

Porta tallafocs acer galvanitzat, EI2-45-C2 una fulla
batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 120 EAVZ0AL0

1,59973
1,59973

169,16000 =

x

Import

1,59973

169,16000
169,16000

169,16000

2,50%

0,03999

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

170,79972

COST EXECUCIÓ MATERIAL

170,79972

Rend.: 1,077

33,00 €

Motor tubular per a persiana enrotllable model
Beck-Heun o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre,
col·locació, connexió a xarxa elèctrica, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,400 /R x

17,06000 =
Subtotal...

Materials:
BAVZ0AL0

u

Motor tubular per a persiana enrotllable model
Beck-Heun.

0,180

x

147,23000 =
Subtotal...

Parcial

Import

6,33612
6,33612

6,33612

26,50140
26,50140

26,50140
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

m

P- 121 EB121LAM

2,50%

0,15840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

32,99592

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,99592

Rend.: 1,448

Barana d'acer galvanitzat, segons documentació
gràfica i escrita del projecte, formada per una pletina
d'acer galvanitzat fixada mecànicament sobre la que
es disposen els tubs rodons també d'acer galvanitzat,
segons documentació gràfica del projecte.

198,68 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
pletina, fixacions mecàniques, part proporcional de
portes, talls, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

16,49000 =

4,55525

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

14,48000 =

2,00000

Subtotal...
Materials:
B0A62F00

u

BB12F6BR

m

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella
Barana d'acer galvanitzat, segons documentació
gràfica i escrita del projecte, formada per una pletina
d'acer galvanitzat fixada mecànicament sobre la que
es disposen els tubs rodons també d'acer galvanitzat,
segons documentació gràfica del projecte.

2,000

x

0,56000 =

1,12000

2,000

x

95,42000 =

190,84000

Subtotal...
Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

6,55525

2,50 % S/

6,55520 =
Subtotal...

191,96000

Import

6,55525

191,96000

0,16388
0,16388

0,16388

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

198,67913

COST EXECUCIÓ MATERIAL

198,67913
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
m

P- 122 EB122FA5

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,128

Barana d'acer galvanitzat, segons documentació
gràfica i escrita del projecte, amb muntants d'acer,
marc tubular i relliga interior, igual a la preexistent.
ancorada a l'obra amb morter o amb pletines i
fixacions mecàniques.

127,08 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
morter o pletina i fixacions mecàniques, part
proporcional de portes, talls, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

14,59000 =

3,88032

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

16,49000 =

5,84752

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

14,48000 =

2,56738

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

13,56000 =

2,40426

Subtotal...
Materials:
B0710180

t

BB127WAG

m

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Barana d'acer galvanitzat, segons documentació
gràfica i escrita del projecte, amb muntants d'acer,
marc tubular i relliga interior, igual a la preexistent.
ancorada a l'obra amb morter o amb pletines i
fixacions mecàniques.

14,69948

0,0087

x

23,59000 =

0,20523

1,000

x

111,81000 =

111,81000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

112,01523

Import

14,69948

112,01523

2,50%

0,36749

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

127,08220

COST EXECUCIÓ MATERIAL

127,08220
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 123 EB122JAE

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,020

Col·locació de barana preexistent, formada per un
passamà rodó i dos muntants també rodons, ancorada
a l'obra amb daus de formigó.

21,23 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metres teòrics
d'amidament. Inclou daus de formigó, talls, mermes,
rectificacions si escau, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

14,59000 =

4,29118

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

16,49000 =

6,46667

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

14,48000 =

2,83922

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

13,56000 =

2,65882

Subtotal...
Materials:
B065960C

m3

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

0,100

16,25589

45,67000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 124 EB927FF1

Import

16,25589

4,56700

4,56700

4,56700

2,50%

0,40640

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,22929

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,22929

Rend.: 1,051

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada
mecànicament.

15,17 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, suports, fixacions mecàniques, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

16,77000 =

2,39343

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

14,41000 =

2,05661

Subtotal...
Materials:

4,45004

Import

4,45004
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0A61600

u

UA

DESCRIPCIÓ
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

2,000

x

0,10000 =

0,20000

PREU

BB927FF1

u

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar
mecànicament

1,000

x

10,45000 =

10,45000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 125 EC1K1502

Mà d'obra:
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

1,50%

0,06675
15,16679

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,16679

Rend.: 1,102

99,85 €

Preu €

Unitats
1,000 /R x

16,04000 =
Subtotal...

Materials:
B0A61500

u

B0A81010
BC1K1500

0,06000 =

Parcial

14,55535

x

cu

0,040

x

90,73000 =

3,62920

u

Mirall marc d'acer inoxidable 800x600

1,000

x

81,04000 =

81,04000

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

2,50 % S/

14,55520 =
Subtotal...

14,55535

0,26400

4,400

%

Import

14,55535

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Grapa metàl.lica per a fixar miralls

Subtotal...
Altres:
A%AUX001

10,65000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mirall amb marc d'acer inoxidable AISI 304, amb
acabat brillant, de 800mm d'altura per 600mm
d'amplada, col·locat fixat mecànicament a parament,
model 08052 de NOFER o equivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable,
part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

10,65000

84,93320

84,93320

0,36388
0,36388

0,36388

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

99,85243

COST EXECUCIÓ MATERIAL

99,85243
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 126 EC1K1503

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,336

Mirall adaptat amb angle d'inclinació regulable, amb
marc d'acer inoxidable AISI 304, amb acabat brillant,
de 800mm d'altura per 600mm d'amplada, col·locat
amb plaqueta reclinable de fixació a paret, col·locat
fixat mecànicament a parament, model 8023 - 8024 de
NOFER o equivalent.

144,45 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
muntatge, fixacions mecàniques, plaqueta reclinable,
part proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

Preu €

1,000 /R x

16,04000 =
Subtotal...

Materials:
B0A61500

u

B0A81010
BC1K1501

cu

0,040

x

90,73000 =

3,62920

m2

MIrall adaptat 800x600mm

1,000

x

128,25000 =

128,25000

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

2,50 % S/

12,00600 =

m

12,00599

0,26400

x

Subtotal...

P- 127 ED111E21

12,00599

4,400

0,06000 =

Import

12,00599

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Grapa metàl.lica per a fixar miralls

Subtotal...
Altres:
A%AUX001

Parcial

132,14320

132,14320

0,30015
0,30015

0,30015

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

144,44934

COST EXECUCIÓ MATERIAL

144,44934

Rend.: 1,017

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró.

9,94 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A012J000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a lampista

0,360 /R x

17,06000 =

6,03894

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180 /R x

14,39000 =

2,54690

Subtotal...
Materials:
BD13229B

m

BDW3B200
BDY3B200

8,58584

1,250

x

0,57000 =

0,71250

u

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

1,000

x

0,50000 =

0,50000

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

1,000

x

0,01000 =

0,01000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 128 ED111E51

m

1,22250

8,58584

1,22250

1,50%

0,12879

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,93713

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,93713

Rend.: 1,020

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró.

11,38 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360 /R x

17,06000 =

6,02118

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180 /R x

14,39000 =

2,53941

Subtotal...
Materials:
BD13259B

m

BDW3B500
BDY3B500

8,56059

1,250

x

1,13000 =

1,41250

u

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 75 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm

1,000

x

1,26000 =

1,26000

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm

1,000

x

0,02000 =

0,02000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,69250

Import

8,56059

2,69250

1,50%

0,12841

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,38150
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 129 ED111E61

m

11,38150

Rend.: 1,021

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró.

12,21 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360 /R x

17,06000 =

6,01528

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180 /R x

14,39000 =

2,53692

Subtotal...
Materials:
BD13269B

m

BDW3B600
BDY3B600

8,55220

1,250

x

1,37000 =

1,71250

u

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm

1,000

x

1,79000 =

1,79000

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm

1,000

x

0,03000 =

0,03000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,53250

Import

8,55220

3,53250

1,50%

0,12828

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,21298

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,21298
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 130 ED111E71

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,025

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró.

14,70 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360 /R x

17,06000 =

5,99180

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180 /R x

14,39000 =

2,52702

Subtotal...
Materials:
BD13279B

m

BDW3B700
BDY3B700

8,51882

1,250

x

1,81000 =

2,26250

u

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

1,000

x

3,73000 =

3,73000

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

1,000

x

0,06000 =

0,06000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 131 ED15B871

m

Mà d'obra:

8,51882

6,05250

1,50%

0,12778

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

14,69910

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,69910

Rend.: 1,024

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, fixacions mecàniques o especials, tall de
peces, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

6,05250

Import

Unitats

Preu €

14,77 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0127000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a col·locador

0,380 /R x

16,26000 =

6,03398

PREU

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,190 /R x

14,41000 =

2,67373

Subtotal...
Materials:
BD13187B

m

BD1Z2300

u

BDW3B800

u

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar
Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm
Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

BDY3B800

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm

8,70771

1,400

x

2,20000 =

3,08000

0,670

x

1,58000 =

1,05860

0,330

x

5,20000 =

1,71600

1,000

x

0,08000 =

0,08000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 132 ED15E771

m

0,13062

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

14,77293

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,77293

Rend.: 1,022

Unitats

12,65 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,360 /R x

16,26000 =

5,72759

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,180 /R x

14,41000 =

2,53796

Subtotal...
Materials:
BD13277B

m

BD1Z2200
BDW3B700
BDY3B700

5,93460

1,50%

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

5,93460

8,70771

8,26555

1,400

x

1,72000 =

2,40800

u

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar
Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm

0,670

x

0,84000 =

0,56280

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

0,330

x

3,73000 =

1,23090

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

1,000

x

0,06000 =

0,06000

Subtotal...

4,26170

Import

8,26555

4,26170
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 133 ED351430

u

1,50%

0,12398

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,65123

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,65123

Rend.: 1,040

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm
de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat segons documentació gràfica del projecte.

38,83 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou base de formigó,
paret d'obra de fàbrica, arrebossat i lliscat interior,
base de formigó, reblert final, marc i tapa registrable i
estanc de fosa, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,220 /R x

16,26000 =

3,43962

A0140000

h

Manobre

0,330 /R x

13,56000 =

4,30269

Subtotal...
Maquinària:
C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,220 /R x

7,74231

33,20000 =
Subtotal...

Materials:
BD351430

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares,
inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,74231

7,02308
7,02308

23,95000 =

Import

7,02308

23,95000

23,95000

23,95000

1,50%

0,11613

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

38,83152

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,83152
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 134 ED359565

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,023

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat, segons documentació gràfica del projecte.

175,97 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou base de formigó,
paret d'obra de fàbrica, arrebossat i lliscat interior,
base de formigó, reblert final, marc i tapa registrable i
estanc de fosa, mermes, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

5,800 /R x

14,59000 =

82,71945

A0140000

h

Manobre

2,900 /R x

13,56000 =

38,43988

Subtotal...
Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0512401

t

B064300C

m3

B0F15251

u

BD3Z2776

u

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
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
Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

121,15933

0,002

x

0,67000 =

0,00134

0,0042

x

61,06000 =

0,25645

0,0851

x

41,34000 =

3,51803

110,000

x

0,20000 =

22,00000

1,000

x

16,97000 =

16,97000

0,0945

x

108,42836 =

10,24648

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

52,99230

Import

121,15933

52,99230

1,50%

1,81739

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

175,96902

COST EXECUCIÓ MATERIAL

175,96902
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 135 ED51LDP0

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,037

Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava , col·locada fixacions mecàniques,
segons documentació gràfica del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre i
instal.lació, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Unitats

25,21 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

14,59000 =

7,03472

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

13,56000 =

3,26905

Subtotal...
Materials:
B5ZZJLPT

u

BD514DP0

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm
Bonera de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava

10,30377

4,000

x

0,18000 =

0,72000

1,000

x

14,03000 =

14,03000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 136 ED5A1600

m

14,75000

Import

10,30377

14,75000

1,50%

0,15456

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

25,20833

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,20833

Rend.: 1,024

6,64 €

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190 /R x

14,59000 =

2,70713

A0140000

h

Manobre

0,095 /R x

13,56000 =

1,25801

Subtotal...
Materials:
BD5A2E00

m

Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

1,050

x

2,49000 =
Subtotal...

3,96514

Import

3,96514

2,61450
2,61450

2,61450
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 137 ED5FC194

m

1,50%

0,05948

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,63912

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,63912

Rend.: 1,061

Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària
100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix.

41,15 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,290 /R x

16,26000 =

4,44430

A0140000

h

Manobre

0,430 /R x

13,56000 =

5,49557

Subtotal...
Materials:
B064300C

m3

BD5FC194

m

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
Canal de material plàstic sense pendent, d'amplària de
100 a 200 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal

9,93987

0,077

x

41,34000 =

3,18318

1,050

x

26,55000 =

27,87750

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

31,06068

Import

9,93987

31,06068

1,50%

0,14910

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

41,14965

COST EXECUCIÓ MATERIAL

41,14965
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 138 ED5H2185

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,091

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe
B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb
solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de
gruix.

58,08 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, part
proporcional d'accessoris i peces especials, colzes,
derivacions, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,280 /R x

16,26000 =

4,17305

A0140000

h

Manobre

0,420 /R x

13,56000 =

5,22016

Subtotal...
Materials:
B064300C

m3

BD5H2185

m

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
Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat entramada classe
B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal

9,39321

0,0649

x

41,34000 =

2,68297

1,050

x

43,68000 =

45,86400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

48,54697

Import

9,39321

48,54697

1,50%

0,14090

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

58,08108

COST EXECUCIÓ MATERIAL

58,08108
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 139 ED7FBB9P

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,025

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 160 mm, penjat al sostre.

25,42 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, brides, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,700 /R x

16,26000 =

11,10439

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,350 /R x

14,41000 =

4,92049

Subtotal...
Materials:
BD13199B

m

BD1Z3000
BDW3B900
BDY3B900

16,02488

2,98000 =

3,57600

x

2,45000 =

1,61700

x

11,48000 =

3,78840

x

0,17000 =

0,17000

1,200

x

u

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de
llargària 5 m, per a encolar
Brida per a tub penjat del sostre

0,660

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

0,330

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 140 ED7FE00P

m

9,15140

Import

16,02488

9,15140

1,50%

0,24037

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

25,41665

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,41665

Rend.: 1,021

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 125 mm, penjat al sostre.

21,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, brides, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,700 /R x

16,26000 =

11,14789

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,350 /R x

14,41000 =

4,93976

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
BD135890

M

BD1Z3000

u

TUB DE PVC PER A CLAVEGUERO, DE D 125 MM I
DE 5,00 M DE LLARGARIA, COM A MAXIM
Brida per a tub penjat del sostre

1,250

x

3,68000 =

4,60000

0,500

x

2,45000 =

1,22500

Subtotal...

m

P- 141 ED7FR212

16,08765

5,82500

16,08765

5,82500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,91265

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,91265

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.

Rend.: 1,000

22,47 €

Rend.: 1,036

27,82 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, brides, colzes, derivacions, tall de peces,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
m

P- 142 ED7FR312

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
nivellat de la capa de sorra i reblert superior amb sorra
neta, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0127000

h

A0137000

h

Preu €

Parcial

0,100 /R x

14,59000 =

1,40830

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

16,26000 =

3,13900

Ajudant col·locador

0,200 /R x

14,41000 =

2,78185

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
0,200 /R x

13,56000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

2,61776
9,94691

0,0422 /R x

35,31000 =

1,43830

0,110 /R x

4,01000 =

0,42577

Subtotal...

1,86407

Materials:
B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,6636

x

11,80000 =

7,83048

BD7FR310

m

1,200

x

3,39000 =

4,06800

BDW3B900

u

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica
Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

0,330

x

11,48000 =

3,78840

BDY3B900

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

1,000

x

0,17000 =

0,17000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 143 ED7FR412

15,85688

9,94691

1,86407

15,85688

1,50%

0,14920

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

27,81706

COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,81706

Rend.: 1,043

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.

34,04 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
nivellat de la capa de sorra i reblert superior amb sorra
neta, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

14,59000 =

1,39885

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

16,26000 =

3,11793

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200 /R x

14,41000 =

2,76318

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

13,56000 =

2,60019

Subtotal...
Maquinària:
C1313330

h

C133A0J0

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

9,88015

0,0507 /R x

35,31000 =

1,71641

0,130 /R x

4,01000 =

0,49981

Import

9,88015
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

2,21622

Materials:
B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,735

x

11,80000 =

8,67300

BD7FR410

m

1,200

x

5,17000 =

6,20400

BDW3BA00

u

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica
Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm

0,330

x

20,07000 =

6,62310

BDY3BA00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm

1,000

x

0,30000 =

0,30000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 144 ED7FR512

0,14820

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

34,04467

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,04467

Rend.: 1,054

Unitats

44,49 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

14,59000 =

1,38425

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200 /R x

16,26000 =

3,08539

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200 /R x

14,41000 =

2,73435

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

13,56000 =

2,57306

Subtotal...
Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

9,77705

0,0591 /R x

35,31000 =

1,97991

0,140 /R x

4,01000 =

0,53264

Subtotal...
Materials:
B0310500

21,80010

1,50%

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
nivellat de la capa de sorra i reblert superior amb sorra
neta, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

21,80010

2,21622

0,8232

x

11,80000 =

2,51255
9,71376

Import

9,77705

2,51255
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BD7FR510

m

UA

BDW3BB00
BDY3BB00

DESCRIPCIÓ

PREU
1,200

x

8,20000 =

9,84000

u

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica
Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm

0,330

x

36,24000 =

11,95920

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm

1,000

x

0,54000 =

0,54000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 145 EDEA10.B

32,05296

32,05296

1,50%

0,14666

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

44,48922

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,48922

Rend.: 1,019

6,92 €

Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1,
de 40 mm de diàmetre nominal amb unions encolades
o mitjançant juntes d'estanqueitat, amb p.p.
d'accessoris i elements de subjecció. Completament
instal·lada.
Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124

h

Oficial 1ª muntador

0,250 /R x

11,54000 =

2,83121

A0134

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

9,90000 =

2,42885

Subtotal...

5,26006

Materials:
BDEA1.B

m

Tub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 40 mm

1,000

x

1,35000 =

1,35000

BDEA2.B

pp

Accessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 40
mm

1,000

x

0,31000 =

0,31000

Subtotal...

1,66000

Import

5,26006

1,66000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,92006

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,92006

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 146 EDEA10.H

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,023

Canonada de PVC-U tipus B, segons UNE-EN 1329-1,
de 110 mm de diàmetre nominal amb unions
encolades o mitjançant juntes d'estanqueitat, amb p.p.
d'accessoris i elements de subjecció. Completament
instal·lada.

15,72 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0124

h

Oficial 1ª muntador

0,500 /R x

11,54000 =

5,64027

A0134

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

9,90000 =

4,83871

Subtotal...

10,47898

Materials:
BDEA1.H

m

Tub de PVC-U tipus B , UNE-EN 1329-1 de 110 mm

1,000

x

3,98000 =

3,98000

BDEA2.H

pp

Accessoris i suports per a tub de PVC tipus B de 110
mm

1,000

x

1,26000 =

1,26000

Subtotal...

P- 147 EDEB10.AAA

m

5,24000

Import

10,47898

5,24000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,71898

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,71898

Rend.: 1,020

Canonada de PVC per a sanejament enterrat tipus
UD, segons norma UNE-EN 1401-1:1998 de rigidesa
anular nominal SN 4 , (SDR ), de 110 mm de diàmetre
nominal, amb unions mitjançant junta elàstica o
encolades, amb p.p. d'accessoris i elements de
subjecció. Completament instal·lada.

13,99 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0124

h

Oficial 1ª muntador

0,500 /R x

Preu €
11,54000 =

Parcial
5,65686

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

164

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0134

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant muntador

PREU
0,500 /R x

9,90000 =
Subtotal...

Materials:
BDEB1.AA

m

BDEB2.C

pp

Tub de PVC per a sanejament enterrat, segons
UNE-EN 1401, SN 110, unió mitjançant junta elàstica o
encolada, de 110A mm.
Accessoris i elements de subjecció per a tub de
PVC,segons UNE-EN 1401 de 110 mm

10,50980

1,000

x

1,87000 =

1,87000

1,000

x

1,61000 =

1,61000

Subtotal...

u

P- 148 EDKZ3174

4,85294

3,48000

10,50980

3,48000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,98980

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,98980

Rend.: 1,049

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

39,59 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre,
col·locació, col·locació amb morter, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

h

A0140000

h

Parcial

Oficial 1a paleta

0,450 /R x

14,59000 =

6,25882

Manobre

0,450 /R x

13,56000 =

5,81697

Subtotal...
Materials:
B0710150

t

BDKZ3170

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

12,07579

0,0063

x

24,75000 =

0,15593

1,000

x

27,18000 =

27,18000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

27,33593

Import

12,07579

27,33593

1,50%

0,18114

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

39,59286

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,59286
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 149 EE42Q312

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,022

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment.

8,96 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, part
proporcional d'accessoris, colzes, derivacions,
fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,200 /R x

16,77000 =

3,28180

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,200 /R x

14,39000 =

2,81605

Subtotal...
Materials:
BE42Q310

m

BEW43000

u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm
de diàmetre

6,09785

1,020

x

1,65000 =

1,68300

0,330

x

3,29000 =

1,08570

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 150 EE42Q412

m

2,76870

Import

6,09785

2,76870

1,50%

0,09147

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

8,95802

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,95802

Rend.: 1,026

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat,
de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5
mm i muntat superficialment.

9,77 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge, part
proporcional d'accessoris, colzes, derivacions,
fixacions mecàniques, tall de peces, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,164 /R x

16,77000 =

2,68058

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,164 /R x

14,39000 =

2,30016

Subtotal...

4,98074

Import

4,98074
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BE42Q410

UA
m

BEW44000

u

DESCRIPCIÓ
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

PREU
1,020

x

1,93000 =

1,96860

1,000

x

2,75000 =

2,75000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 151 EE51HP1A

m2

4,71860

4,71860

1,50%

0,07471

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,77405

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,77405

Rend.: 1,032

Formació de conducte rectangular de llana de vidre
UNE-EN 13162 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

20,44 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
subministrament, muntatge, part proporcional
d'accessoris,
unions,
derivacions,
fixacions
mecàniques, tall de peces, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,320 /R x

16,77000 =

5,20000

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,320 /R x

14,39000 =

4,46202

Subtotal...
Materials:
BE51HP10

m2

BEW5B000

u

BEY5B000

u

Conducte rectangular de llana de vidre segons
UNE-EN 13162, amb recobriment exterior de planxa
d'alumini, amb recobriment interior de film d'alumini, 25
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica<= 0,033
W/mK, resistència tèrmica>=0,75758
Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt
Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

9,66202

1,150

x

7,71000 =

8,86650

0,500

x

3,15000 =

1,57500

1,000

x

0,19000 =

0,19000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,63150

Import

9,66202

10,63150

1,50%

0,14493

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,43845
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 152 EEK1173B

u

20,43845

Rend.: 1,027

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °,
totes en el mateix sentit i fixada al bastiment.

16,85 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

16,77000 =

4,89873

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300 /R x

14,39000 =

4,20351

Subtotal...
Materials:
BEK1173B

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°,
totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment

1,000

9,10224

7,61000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 153 EEK27A77

u

Import

9,10224

7,61000

7,61000

7,61000

1,50%

0,13653

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,84877

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,84877

Rend.: 1,031

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

19,31 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

16,77000 =

4,87973

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300 /R x

14,39000 =

4,18720

Subtotal...
Materials:

9,06693

Import

9,06693
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BEK27A77

UA
u

DESCRIPCIÓ
Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

PREU
1,000

10,11000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 154 EEK27KA7

10,11000

10,11000

10,11000

1,50%

0,13600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

19,31293

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,31293

Rend.: 1,039

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

39,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Parcial

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

16,77000 =

8,07026

Ajudant calefactor

0,500 /R x

14,39000 =

6,92493

Subtotal...
Materials:
BEK27KA7

u

Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
recta i per a fixar al bastiment

1,000

x

14,99519

23,81000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

14,99519

23,81000

23,81000

23,81000

1,50%

0,22493

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

39,03012

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,03012
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 155 EEK3177E

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,027

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

16,85 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

16,77000 =

4,89873

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300 /R x

14,39000 =

4,20351

Subtotal...
Materials:
BEK3177E

u

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x200
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000

9,10224

7,61000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 156 EEK31AAE

u

Import

9,10224

7,61000

7,61000

7,61000

1,50%

0,13653

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,84877

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,84877

Rend.: 1,036

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

22,16 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300 /R x

16,77000 =

4,85618

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300 /R x

14,39000 =

4,16699

Subtotal...
Materials:
BEK31AAE

u

Reixeta d'impulsió, de dues fileres d'aletes, a la vista
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x300
mm, d'aletes totes orientables, separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000

x

13,00000 =

9,02317
13,00000

Import

9,02317
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 157 EEK71KK1

13,00000

13,00000

1,50%

0,13535

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

22,15852

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,15852

Rend.: 1,048

Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i fixada al bastiment

46,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

16,77000 =

8,00095

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500 /R x

14,39000 =

6,86546

Subtotal...
Materials:
BEK71KK1

u

Reixeta de retorn, de quadrícula, d'alumini anoditzat
platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5
mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

1,000

14,86641

31,82000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 158 EEKP8411

Import

14,86641

31,82000

31,82000

31,82000

1,50%

0,22300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

46,90941

COST EXECUCIÓ MATERIAL

46,90941

Rend.: 1,193

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

134,84 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,400 /R x

Preu €
16,77000 =

Parcial
5,62280

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013G000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant calefactor

PREU
0,400 /R x

14,39000 =
Subtotal...

Materials:
BEKP8410

u

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària

1,000

10,44761

124,24000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 159 EEU11113

u

h

A013G000

h

Ajudant calefactor

124,24000

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

134,84432

COST EXECUCIÓ MATERIAL

134,84432

Rend.: 1,026

10,40 €

Preu €

Parcial

0,300 /R x

16,77000 =

4,90351

0,075 /R x

14,39000 =

1,05190

1,000

5,95541

4,36000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 160 EEU545A5

u

h

u

Termòmetre bimetàl·lic de contacte, d'esfera de 65
mm, de <= 120 °C

4,36000

4,36000

4,36000
0,08933
10,40474

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,40474

Rend.: 1,103

8,77 €

Preu €

0,082 /R x

Parcial

16,77000 =
Subtotal...

Materials:
BEU545A5

5,95541

1,50%

Termòmetre bimetàl·lic, de contacte, d'esfera de 65
mm, de <= 120°C, col·locat amb abraçadora

Oficial 1a muntador

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

124,24000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...
Materials:
BEU11113

124,24000

0,15671

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Oficial 1a calefactor

10,44761

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012G000

4,82481

1,000

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,24673
1,24673

7,50000 =

Import

1,24673

7,50000
7,50000

7,50000

1,50%

0,01870

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

8,76543
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 161 EEZ51310

u

8,76543

Rend.: 1,035

Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i
purgador d'aire manual, acoblat al radiador

25,13 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,349 /R x

16,77000 =

5,65481

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,349 /R x

14,39000 =

4,85228

Subtotal...

10,50709

Materials:
BEZ52000

u

Tap cec, preu alt, per a radiador

1,000

x

0,27000 =

0,27000

BEZ55000

u

Tap amb reducció, preu alt, per a radiador

3,000

x

0,30000 =

0,90000

BEZ5A000

u

Purgador per a radiadors, manual

1,000

x

0,16000 =

0,16000

BEZ5H200

u

Aixeta per a radiadors, termostàtica, preu alt

1,000

x

11,44000 =

11,44000

BEZ5L000

u

Detentor de sortida, preu alt

1,000

x

1,70000 =

1,70000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 162 EF52A3B2

m

14,47000

Import

10,50709

14,47000

1,50%

0,15761

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

25,13470

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,13470

Rend.: 1,028

7,34 €

Tub de coure R250 (semidur) de 28 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 superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,131 /R x

Preu €
16,77000 =

Parcial
2,13703

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013M000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant muntador

PREU
0,131 /R x

14,41000 =
Subtotal...

1,83629
3,97332

Materials:
B0A75C00

u

Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior

0,400

x

0,24000 =

0,09600

BF52A300

m

1,020

x

2,58000 =

2,63160

BFW52AB0

u

0,300

x

1,29000 =

0,38700

BFY52AB0

u

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057
Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per
a soldar per capil·laritat

1,000

x

0,19000 =

0,19000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 163 EFA28745

3,30460

3,97332

3,30460

1,50%

0,05960

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,33752

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,33752

Rend.: 1,072

Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 25 bar
pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment.

19,65 €

Tot inclòs i totalment acabat. Longitud teòrica
d'amidament. Inclou subministrament, muntatge,
encolat de tubs, part proporcional d'accessoris i peces
especials, colzes, derivacions, tall de peces, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,140 /R x

16,77000 =

2,19011

A013M000

h

Ajudant muntador

0,140 /R x

14,41000 =

1,88190

Subtotal...

4,07201

Materials:
B0A75J00

u

Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior

0,700

x

0,48000 =

0,33600

BFA28740

m

1,020

x

12,95000 =

13,20900

BFWA2840

u

0,300

x

4,77000 =

1,43100

BFYA3840

u

Tub de cPVC de 50 mm de diàmetre nomimal, de 25
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN ISO 15877-2
Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar
Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
cPVC a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000

x

0,54000 =

0,54000

Subtotal...

15,51600

Import

4,07201

15,51600
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 164 EFB44351

m

1,50%

0,06108

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

19,64909

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,64909

Rend.: 1,024

1,83 €

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en
part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,034 /R x

16,77000 =

0,55682

A013M000

h

Ajudant muntador

0,034 /R x

14,41000 =

0,47846

Subtotal...

1,03528

Materials:
B0A75600

u

Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior

1,600

x

0,14000 =

0,22400

BFB44351

m

1,020

x

0,28000 =

0,28560

BFWB5305

u

0,300

x

0,83000 =

0,24900

BFYB5305

u

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

1,000

x

0,02000 =

0,02000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,77860

Import

1,03528

0,77860

1,50%

0,01553

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,82941

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,82941
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 165 EFB46551

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,024

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en
part proporcional inclosos.

2,25 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,038 /R x

16,77000 =

0,62232

A013M000

h

Ajudant muntador

0,038 /R x

14,41000 =

0,53475

Subtotal...

1,15707

Materials:
B0A75800

u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

1,450

x

0,17000 =

0,24650

BFB46551

m

1,020

0,43000 =

0,43860

BFWB5405

u

0,300

x

1,24000 =

0,37200

BFYB5405

u

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

x

1,000

x

0,02000 =

0,02000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 166 EFB48751

m

1,07710

Import

1,15707

1,07710

1,50%

0,01736

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,25153

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,25153

Rend.: 1,032

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en
part proporcional inclosos.

2,71 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A012M000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a muntador

0,038 /R x

16,77000 =

0,61750

A013M000

h

Ajudant muntador

0,038 /R x

14,41000 =

0,53060

Subtotal...

1,14810

Materials:
B0A75Y00

u

Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior

1,300

x

0,19000 =

0,24700

BFB48751

m

1,020

x

0,79000 =

0,80580

BFWB5505

u

0,300

x

1,55000 =

0,46500

BFYB5505

u

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

1,000

x

0,03000 =

0,03000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 167 EFB4A951

1,54780

1,50%

0,01722

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,71312

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,71312

Rend.: 1,032

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en
part proporcional inclosos.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

1,54780

1,14810

3,22 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,038 /R x

16,77000 =

0,61750

A013M000

h

Ajudant muntador

0,038 /R x

14,41000 =

0,53060

Subtotal...

1,14810

Materials:
B0A75E00

u

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

1,200

x

0,25000 =

0,30000

BFB4A951

m

1,020

x

1,03000 =

1,05060

BFWB5605

u

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió

0,300

x

2,16000 =

0,64800

Import

1,14810
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BFYB5605

UA
u

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

PREU
1,000

0,06000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 168 EFB4CB51

m

0,06000

2,05860

2,05860

1,50%

0,01722

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,22392

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,22392

Rend.: 1,057

Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment.Amb accessoris plàstics en
part proporcional inclosos.

4,44 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,042 /R x

16,77000 =

0,66636

A013M000

h

Ajudant muntador

0,042 /R x

14,41000 =

0,57258

Subtotal...

1,23894

Materials:
B0A75F02

u

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

1,100

x

0,35000 =

0,38500

BFB4CB51

m

1,020

x

1,68000 =

1,71360

BFWB5705

u

0,300

x

3,35000 =

1,00500

BFYB5705

u

Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a
pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

1,000

x

0,08000 =

0,08000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,18360

Import

1,23894

3,18360

1,50%

0,01858

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,44112

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,44112

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

178

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 169 EFQ14462

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,022

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà.

7,07 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,170 /R x

16,77000 =

2,78953

A013M000

h

Ajudant muntador

0,170 /R x

14,41000 =

2,39697

Subtotal...
Materials:
BFQ14460

m

BFYQ1446

u

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a
tub de diàmetre 1/2´´, de 30 mm de gruix

5,18650

1,020

x

1,59000 =

1,62180

1,000

x

0,18000 =

0,18000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 170 EFQ14562

m

1,80180

Import

5,18650

1,80180

1,50%

0,07780

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,06610

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,06610

Rend.: 1,020

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 3/4´´, de 30 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà.

7,56 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,180 /R x

16,77000 =

2,95941

A013M000

h

Ajudant muntador

0,180 /R x

14,41000 =

2,54294

Subtotal...
Materials:
BFQ14560

m

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 3/4´´, de 30 mm de gruix

1,020

x

1,75000 =

5,50235
1,78500

Import

5,50235

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

179

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BFYQ1456

UA
u

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a
tub de diàmetre 3/4´´, de 30 mm de gruix

PREU
1,000

0,19000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 171 EFQ14662

m

0,19000

1,97500

1,97500

1,50%

0,08254

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,55989

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,55989

Rend.: 1,022

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà.

7,81 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,185 /R x

16,77000 =

3,03567

A013M000

h

Ajudant muntador

0,185 /R x

14,41000 =

2,60846

Subtotal...
Materials:
BFQ14660

m

BFYQ1466

u

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a
tub de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix

5,64413

1,020

x

1,83000 =

1,86660

1,000

x

0,21000 =

0,21000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,07660

Import

5,64413

2,07660

1,50%

0,08466

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,80539

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,80539

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

180

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 172 EFQ14672

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,021

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 1´´1/4, de 30 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà.

7,86 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,185 /R x

16,77000 =

3,03864

A013M000

h

Ajudant muntador

0,185 /R x

14,41000 =

2,61102

Subtotal...
Materials:
BFQ14760

u

BFYQ1466

u

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 1´´1/4, de 30 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a
tub de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix

1,020

x

1,96000 =

1,99920

1,000

x

0,21000 =

0,21000

Subtotal...

P- 173 EFQ14682

m

5,64966

2,20920

Import

5,64966

2,20920

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,85886

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,85886

Rend.: 1,022

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 1´´1/2, de 30 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà.

8,21 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,185 /R x

16,77000 =

3,03567

A013M000

h

Ajudant muntador

0,185 /R x

14,41000 =

2,60846

Subtotal...
Materials:
BFQ14760

u

Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de
diàmetre 1´´1/4, de 30 mm de gruix

1,200

x

1,96000 =

5,64413
2,35200

Import

5,64413

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

181

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BFYQ1466

UA
u

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a
tub de diàmetre 1´´, de 30 mm de gruix

PREU
1,000

0,21000 =

x

Subtotal...

P- 174 EFQ3246K

m

0,21000

2,56200

2,56200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

8,20613

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,20613

Rend.: 1,016

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 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

2,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,053 /R x

16,77000 =

0,87481

A013M000

h

Ajudant muntador

0,053 /R x

14,41000 =

0,75170

Subtotal...
Materials:
BFQ3246A

m

BFYQ3020

u

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 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,62651

1,020

x

0,36000 =

0,36720

0,500

x

0,03000 =

0,01500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,38220

Import

1,62651

0,38220

1,50%

0,02440

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,03311

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,03311

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

182

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 175 EFQ3247K

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,016

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 22 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

2,08 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,053 /R x

16,77000 =

0,87481

A013M000

h

Ajudant muntador

0,053 /R x

14,41000 =

0,75170

Subtotal...
Materials:
BFQ3247A

m

BFYQ3020

u

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 22 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,62651

1,020

x

0,41000 =

0,41820

0,500

x

0,03000 =

0,01500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 176 EFQ324BK

m

0,43320

Import

1,62651

0,43320

1,50%

0,02440

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,08411

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,08411

Rend.: 1,020

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 35 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

2,60 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

183

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A012M000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a muntador

0,062 /R x

16,77000 =

1,01935

A013M000

h

Ajudant muntador

0,062 /R x

14,41000 =

0,87590

Subtotal...
Materials:
BFQ324BA

m

BFYQ3020

u

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 35 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,89525

1,020

x

0,65000 =

0,66300

0,500

x

0,03000 =

0,01500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 177 EFQ324CK

0,67800

1,89525

0,67800

1,50%

0,02843

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,60168

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,60168

Rend.: 1,024

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 42 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat .

2,68 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,062 /R x

16,77000 =

1,01537

A013M000

h

Ajudant muntador

0,062 /R x

14,41000 =

0,87248

Subtotal...
Materials:
BFQ324CA

m

BFYQ3020

u

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 42 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

1,88785

1,020

x

0,73000 =

0,74460

0,500

x

0,03000 =

0,01500

Subtotal...

0,75960

Import

1,88785

0,75960

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

184

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 178 EFQ3GC6K

m

1,50%

0,02832

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,67577

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,67577

Rend.: 1,057

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix.

5,68 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,053 /R x

16,77000 =

0,84088

A013M000

h

Ajudant muntador

0,053 /R x

14,41000 =

0,72254

Subtotal...
Materials:
BFQ3GC6A

m

BFYQ3080

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,56342

1,020

x

3,96000 =

4,03920

0,500

x

0,11000 =

0,05500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,09420

Import

1,56342

4,09420

1,50%

0,02345

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,68107

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,68107

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

185

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 179 EFQ3GC7K

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,061

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix.

5,80 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,053 /R x

16,77000 =

0,83771

A013M000

h

Ajudant muntador

0,053 /R x

14,41000 =

0,71982

Subtotal...
Materials:
BFQ3GC7A

m

BFYQ3080

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,55753

1,020

x

4,08000 =

4,16160

0,500

x

0,11000 =

0,05500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 180 EFQ3GC9K

4,21660

Import

1,55753

4,21660

1,50%

0,02336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,79749

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,79749

Rend.: 1,057

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix.

6,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,055 /R x

Preu €
16,77000 =

Parcial
0,87261

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

186

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013M000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant muntador

PREU
0,055 /R x

14,41000 =
Subtotal...

Materials:
BFQ3GC9A

m

BFYQ3080

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,62242

1,020

x

4,31000 =

4,39620

0,500

x

0,11000 =

0,05500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 181 EFQ3GCBK

0,74981

4,45120

1,62242

4,45120

1,50%

0,02434

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,09796

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,09796

Rend.: 1,053

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix.

6,66 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

0,062 /R x

16,77000 =

0,98741

Ajudant muntador

0,062 /R x

14,41000 =

0,84845

Subtotal...
Materials:
BFQ3GCBA

m

BFYQ3080

u

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

1,83586

1,020

x

4,65000 =

4,74300

0,500

x

0,11000 =

0,05500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,79800

Import

1,83586

4,79800

1,50%

0,02754

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,66140

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

187

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 182 EFR11412

m

6,66140

Rend.: 1,035

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.

10,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

16,77000 =

2,43043

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

14,41000 =

2,08841

Subtotal...
Materials:
BFR11410

m

BFWR1141

u

BFYR1141

u

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm
de gruix
Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

4,51884

1,020

x

3,89000 =

3,96780

0,300

x

4,04000 =

1,21200

1,000

x

0,52000 =

0,52000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,69980

Import

4,51884

5,69980

1,50%

0,06778

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

10,28642

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,28642

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

188

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 183 EG116A62

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,067

Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at amb
fibra de vidre , de 160 A, segons esquema Unesa
n?mero 7 , seccionable en c?rrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trif?sica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexi? i grau de protecci?
IP-43, IK09, muntada superficialment.

130,72 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

16,77000 =

15,71696

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

14,39000 =

13,48641

Subtotal...
Materials:
BG116A80

u

BGW11000

u

Caixa general de protecci? de poli?ster refor?at amb
fibra de vidre , de 160 A, segons esquema Unesa
n?mero 7 , seccionable en c?rrega (BUC) , inclosa
base portafusibles trif?sica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexi? i grau de protecci?
IP-43, IK09
Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecci?

29,20337

1,000

x

92,76000 =

92,76000

1,000

x

8,32000 =

8,32000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 184 EG144902

u

101,08000

Import

29,20337

101,08000

1,50%

0,43805

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

130,72142

COST EXECUCIÓ MATERIAL

130,72142

Rend.: 1,298

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment.

125,23 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

Preu €
16,77000 =

Parcial
0,32300

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

189

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013H000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant electricista

PREU
0,025 /R x

14,39000 =
Subtotal...

Materials:
BG144902

u

BGW14000

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta,
per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

0,60016

1,000

x

123,62000 =

123,62000

1,000

x

1,00000 =

1,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 185 EG151212

0,27716

124,62000

0,60016

124,62000

1,50%

0,00900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

125,22916

COST EXECUCIÓ MATERIAL

125,22916

Rend.: 1,018

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm,
amb grau de protecció normal, muntada
superficialment.

4,34 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,123 /R x

16,77000 =

2,02624

A013H000

h

Ajudant electricista

0,123 /R x

14,39000 =

1,73867

Subtotal...
Materials:
BG151212

u

BGW15000

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm,
amb grau de protecció normal i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

3,76491

1,000

x

0,33000 =

0,33000

1,000

x

0,19000 =

0,19000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,52000

Import

3,76491

0,52000

1,50%

0,05647

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,34138

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,34138

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

190

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 186 EG1AU050

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,358

Armari met?l?lic, en xapa electrozincada, refor?at, per
a quadre de distribuci?, en muntatge superficial, per a
6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xass?s, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col?lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col?locat.

386,15 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,700 /R x

16,77000 =

8,64433

A013H000

h

Ajudant electricista

0,700 /R x

14,39000 =

7,41753

Subtotal...
Materials:
BG1AU050

u

Armari met?l?lic, en xapa electrozincada, refor?at, per
a quadre de distribuci?, en muntatge superficial, per a
6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb
cuba, xass?s, suport de carrils, marc frontal amb
targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i
col?lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i
clau, de dimensions 550x1050x175 mm

1,000

x

16,06186

369,85000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

16,06186

369,85000

369,85000

369,85000

1,50%

0,24093

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

386,15279

COST EXECUCIÓ MATERIAL

386,15279

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

191

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 187 EG1PU1A0

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,082

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64
kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, sense ICP-M i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment.

157,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x

16,77000 =

15,49908

A013H000

h

Ajudant electricista

1,000 /R x

14,39000 =

13,29945

Subtotal...
Materials:
BG1PU1A0

u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència entre 17,32 kW i 43,64
kW (entre 25 A i 63 A), tensió de 400 V, format per
conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense
ICP-M i sense interruptor diferencial

1,000

x

28,79853

127,87000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

28,79853

127,87000

127,87000

127,87000

1,50%

0,43198

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

157,10051

COST EXECUCIÓ MATERIAL

157,10051

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

192

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 188 EG21291H

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,024

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment.

2,61 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,047 /R x

16,77000 =

0,76972

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

14,39000 =

0,70264

Subtotal...
Materials:
BG212910

m

BGW21000

u

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,47236

1,020

x

1,02000 =

1,04040

1,000

x

0,08000 =

0,08000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 189 EG21H71H

1,47236

1,12040

1,50%

0,02209

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,61485

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,61485

Rend.: 1,032

Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

1,12040

Import

Unitats

2,45 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,028 /R x

16,77000 =

0,45500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,034 /R x

14,39000 =

0,47409

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

193

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
BG21H710

m

BGW21000

u

Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

0,92909

1,020

x

1,40000 =

1,42800

1,000

x

0,08000 =

0,08000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 190 EG21H81J

1,50800

0,92909

1,50800

1,50%

0,01394

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,45103

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,45103

Rend.: 1,057

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment.

4,07 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

16,77000 =

0,63463

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

14,39000 =

0,68070

Subtotal...
Materials:
BG21H810

m

BGW21000

u

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,31533

1,020

x

2,60000 =

2,65200

1,000

x

0,08000 =

0,08000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,73200

Import

1,31533

2,73200

1,50%

0,01973

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,06706

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,06706

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

194

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 191 EG222811

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,016

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

0,73 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

16,77000 =

0,26409

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

14,39000 =

0,28327

Subtotal...
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

0,54736

0,17000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 192 EG22H511

Import

0,54736

0,17340

0,17340

0,17340

1,50%

0,00821

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,72897

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,72897

Rend.: 1,016

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

0,90 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

Preu €

Parcial

0,016 /R x

16,77000 =

0,26409

0,020 /R x

14,39000 =

0,28327

Subtotal...

0,54736

Import

0,54736

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

195

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BG22H510

UA
m

DESCRIPCIÓ
Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

PREU
1,020

0,34000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 193 EG22H711

0,34680

0,34680

0,34680

1,50%

0,00821

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,90237

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,90237

Rend.: 1,032

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat.

1,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x

16,77000 =

0,26000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

14,39000 =

0,27888

Subtotal...
Materials:
BG22H710

m

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020

x

0,53888

0,47000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

0,53888

0,47940

0,47940

0,47940

1,50%

0,00808

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,02636

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,02636

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

196

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 194 EG22TL1K

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,048

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.

2,68 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033 /R x

16,77000 =

0,52806

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

14,39000 =

0,27462

Subtotal...
Materials:
BG22TL10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020

0,80268

1,83000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 195 EG22TP1K

m

Import

0,80268

1,86660

1,86660

1,86660

1,50%

0,01204

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,68132

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,68132

Rend.: 1,057

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama,
resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a
compressi? de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.

3,43 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,042 /R x

Preu €
16,77000 =

Parcial
0,66636

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

197

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013H000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant electricista

PREU
0,020 /R x

14,39000 =
Subtotal...

Materials:
BG22TP10

m

Tub corbable corrugat de polietil?, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
di?metre nominal, a?llant i no propagador de la flama ,
resist?ncia a l'impacte de 40 J, resist?ncia a
compressi? de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020

0,93864

2,43000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 196 EG2A1302

0,27228
0,93864

2,47860

2,47860

2,47860

1,50%

0,01408

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,43132

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,43132

Rend.: 1,065

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x90
mm i muntada superficialment.

6,66 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,054 /R x

16,77000 =

0,85031

A013H000

h

Ajudant electricista

0,054 /R x

14,39000 =

0,72963

Subtotal...
Materials:
BG2A1300

m

BGW2A000

u

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 40x90
mm
Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques

1,57994

1,020

x

4,72000 =

4,81440

1,000

x

0,24000 =

0,24000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,05440

Import

1,57994

5,05440

1,50%

0,02370

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,65804

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,65804

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

198

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 197 EG2DF6M5

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,080

Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 500
mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb
elements de suport. col.locada a alçada mínima de
3.00 metres.

26,34 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,243 /R x

16,77000 =

3,77325

A013H000

h

Ajudant electricista

0,086 /R x

14,39000 =

1,14587

Subtotal...
Materials:
BG2DF6M0

m

BG2Z005A

m

BGY2ABM2

u

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 500 mm
Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer
galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària
Part proporcional d'elements de suport per a safates
d'acer galvanitzat en calent d'amplària 500 mm per a
instal·lació suspesa de parament horitzontal

4,91912

1,000

x

7,06000 =

7,06000

2,000

x

2,08000 =

4,16000

1,000

x

10,13000 =

10,13000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 198 EG312174

21,35000

Import

4,91912

21,35000

1,50%

0,07379

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

26,34291

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,34291

Rend.: 1,028

3,16 €

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

16,77000 =

0,81566

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

14,39000 =

0,69990

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

199

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
BG312170

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

1,51556

1,59000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 199 EG312184

1,51556

1,62180

1,62180

1,62180

1,50%

0,02273

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,16009

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,16009

Rend.: 1,041

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

3,97 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

16,77000 =

0,80548

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

14,39000 =

0,69116

Subtotal...
Materials:
BG312180

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

x

1,49664

2,40000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

1,49664

2,44800

2,44800

2,44800

1,50%

0,02245

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,96709

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,96709

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

200

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 200 EG312192

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,041

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment.

4,87 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,065 /R x

16,77000 =

1,04712

A013H000

h

Ajudant electricista

0,065 /R x

14,39000 =

0,89851

Subtotal...
Materials:
BG312190

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

1,94563

2,84000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 201 EG312324

Import

1,94563

2,89680

2,89680

2,89680

1,50%

0,02918

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,87161

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,87161

Rend.: 1,032

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

1,15 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

16,77000 =

0,24375

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

14,39000 =

0,20916

Subtotal...
Materials:

0,45291

Import

0,45291

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

201

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG312320

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

PREU
1,020

0,68000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 202 EG312334

0,69360

0,69360

0,69360

1,50%

0,00679

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,15330

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,15330

Rend.: 1,063

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.

1,42 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

16,77000 =

0,23664

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

14,39000 =

0,20306

Subtotal...
Materials:
BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

x

0,43970

0,95000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

0,43970

0,96900

0,96900

0,96900

1,50%

0,00660

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,41530

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,41530

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

202

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 203 EG312336

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,063

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal
o safata.

1,33 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,012 /R x

16,77000 =

0,18931

A013H000

h

Ajudant electricista

0,012 /R x

14,39000 =

0,16245

Subtotal...
Materials:
BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

0,35176

0,95000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 204 EG312354

Import

0,35176

0,96900

0,96900

0,96900

1,50%

0,00528

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,32604

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,32604

Rend.: 1,032

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

3,12 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

16,77000 =

0,65000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

14,39000 =

0,55775

Subtotal...
Materials:

1,20775

Import

1,20775

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

203

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG312350

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

PREU
1,020

1,86000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 205 EG312356

1,89720

1,89720

1,89720

1,50%

0,01812

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,12307

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,12307

Rend.: 1,040

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

2,87 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,032 /R x

16,77000 =

0,51600

A013H000

h

Ajudant electricista

0,032 /R x

14,39000 =

0,44277

Subtotal...
Materials:
BG312350

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

x

0,95877

1,86000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

0,95877

1,89720

1,89720

1,89720

1,50%

0,01438

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,87035

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,87035

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

204

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 206 EG312644

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,094

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.

2,59 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

16,77000 =

0,22994

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

14,39000 =

0,19730

Subtotal...
Materials:
BG312640

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

0,42724

2,11000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 207 EG312654

m

Import

0,42724

2,15220

2,15220

2,15220

1,50%

0,00641

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,58585

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,58585

Rend.: 1,065

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

4,22 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

16,77000 =

0,62986

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

14,39000 =

0,54047

Subtotal...
Materials:

1,17033

Import

1,17033

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

205

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG312650

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

PREU
1,020

2,97000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 208 EG31E706

3,02940

3,02940

3,02940

1,50%

0,01755

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,21728

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,21728

Rend.: 1,040

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x16 mm2, col·locat en tub.

2,78 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Parcial

Oficial 1a electricista

0,035 /R x

16,77000 =

0,56438

Ajudant electricista

0,035 /R x

14,39000 =

0,48428

Subtotal...
Materials:
BG31E700

m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS)
0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de
secció 1x16 mm2

1,020

x

1,04866

1,68000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

1,04866

1,71360

1,71360

1,71360

1,50%

0,01573

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,77799

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,77799

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

206

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 209 EG380902

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,022

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Unitats

4,96 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100 /R x

16,77000 =

1,64090

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

14,39000 =

2,11204

Subtotal...

3,75294

Materials:
BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,020

x

0,90000 =

0,91800

BGW38000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000

x

0,23000 =

0,23000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 210 EG415A97

u

1,14800

Import

3,75294

1,14800

1,50%

0,05629

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,95723

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,95723

Rend.: 1,057

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 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.

16,22 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Preu €

Oficial 1a electricista

0,140 /R x

16,77000 =

2,22119

Ajudant electricista

0,140 /R x

14,39000 =

1,90596

Subtotal...
Materials:
BG415A97

u

Parcial

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 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

11,82000 =

4,12715
11,82000

Import

4,12715

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

207

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BGW41000

UA
u

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

PREU
1,000

0,21000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 211 EG415A99

u

0,21000
12,03000

12,03000

1,50%

0,06191

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,21906

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,21906

Rend.: 1,029

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.

11,67 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Preu €

Parcial

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

16,77000 =

3,25948

Ajudant electricista

0,200 /R x

14,39000 =

2,79689

Subtotal...
Materials:
BG415A99

u

BGW41000

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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

6,05637

1,000

x

5,31000 =

5,31000

1,000

x

0,21000 =

0,21000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,52000

Import

6,05637

5,52000

1,50%

0,09085

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,66722

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,66722

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

208

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 212 EG415A9B

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,035

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.

14,70 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

16,77000 =

3,24058

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

14,39000 =

2,78068

Subtotal...
Materials:
BG415A9B

u

BGW41000

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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

6,02126

1,000

x

8,38000 =

8,38000

1,000

x

0,21000 =

0,21000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 213 EG415DJB

8,59000

Import

6,02126

8,59000

1,50%

0,09032

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

14,70158

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,70158

Rend.: 1,099

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN.

40,56 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

Preu €
16,77000 =

Parcial
3,50965

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

209

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013H000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant electricista

PREU
0,200 /R x

14,39000 =
Subtotal...

Materials:
BG415DJB

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

6,12839

1,000

x

34,13000 =

34,13000

1,000

x

0,21000 =

0,21000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 214 EG415DJD

2,61874

34,34000

6,12839

34,34000

1,50%

0,09193

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

40,56032

COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,56032

Rend.: 1,103

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

42,35 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

16,77000 =

3,49692

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

14,39000 =

2,60925

Subtotal...
Materials:
BG415DJD

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

6,10617

1,000

x

35,94000 =

35,94000

1,000

x

0,21000 =

0,21000

Subtotal...

36,15000

Import

6,10617

36,15000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 215 EG416DJD

u

1,50%

0,09159

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

42,34776

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,34776

Rend.: 1,228

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

84,15 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

16,77000 =

3,14096

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

14,39000 =

2,34365

Subtotal...
Materials:
BG416DJD

u

BGW41000

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

5,48461

1,000

x

78,37000 =

78,37000

1,000

x

0,21000 =

0,21000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

78,58000

Import

5,48461

78,58000

1,50%

0,08227

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

84,14688

COST EXECUCIÓ MATERIAL

84,14688
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 216 EG4114JHJ1MI

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,402

Interruptor autom?tic magnetot?rmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4
m?duls DIN de 18 mm d'ampl?ria, muntat en perfil
DIN. Article: ref. 68440-38 de la s?rie Interruptors
autom?tics magnetot?rmics de 6kA Corba ICP-M de
SIMON.

129,19 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

16,77000 =

2,75114

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

14,39000 =

2,05278

Subtotal...
Materials:
BG4114JHJ1MI

u

BGW41000

u

Interruptor autom?tic magnetot?rmic de poder de tall
4500 A (segons UNE-EN 20317), d'intensitat nominal
40 A, de corba tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 4
m?duls DIN, Simon 68, ref. 68440-38 de la s?rie
Interruptors autom?tics magnetot?rmics de 6kA Corba
ICP-M de SIMON o similar
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

4,80392

1,000

x

124,10000 =

124,10000

1,000

x

0,21000 =

0,21000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

124,31000

Import

4,80392

124,31000

1,50%

0,07206

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

129,18598

COST EXECUCIÓ MATERIAL

129,18598
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 217 EG42129H

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,051

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.

20,35 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,245 /R x

16,77000 =

3,90928

A013H000

h

Ajudant electricista

0,140 /R x

14,39000 =

1,91684

Subtotal...
Materials:
BG42129H

u

BGW42000

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
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

5,82612

1,000

x

14,25000 =

14,25000

1,000

x

0,19000 =

0,19000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,44000

Import

5,82612

14,44000

1,50%

0,08739

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,35351

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,35351
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 218 EG4242JH

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,163

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

73,52 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

16,77000 =

5,04686

A013H000

h

Ajudant electricista

0,140 /R x

14,39000 =

1,73224

Subtotal...
Materials:
BG4242JH

u

BGW42000

u

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

6,77910

1,000

x

66,45000 =

66,45000

1,000

x

0,19000 =

0,19000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 219 EG439322

u

66,64000

Import

6,77910

66,64000

1,50%

0,10169

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

73,52079

COST EXECUCIÓ MATERIAL

73,52079

Rend.: 1,090

Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 80 A,
amb base de grand?ria 0, muntat superficialment amb
cargols.

44,61 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012H000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a electricista

0,400 /R x

16,77000 =

6,15413

PREU

A013H000

h

Ajudant electricista

0,100 /R x

14,39000 =

1,32018

Subtotal...
Materials:
BG439320

u

BGW43000

u

BGY43000

u

Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 80 A
amb base de grand?ria 0
Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus
ganiveta
Part proporcional d'elements especials per a
tallacircuits tipus ganiveta

7,47431

1,000

x

36,21000 =

36,21000

1,000

x

0,17000 =

0,17000

1,000

x

0,64000 =

0,64000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 220 EG482345

37,02000

7,47431

37,02000

1,50%

0,11211

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

44,60642

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,60642

Rend.: 1,873

Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN.

210,26 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230 /R x

16,77000 =

2,05932

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

14,39000 =

1,53657

Subtotal...
Materials:
BG482345

u

BGW48000

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar
(3P+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
Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

3,59589

1,000

x

206,33000 =

206,33000

1,000

x

0,28000 =

0,28000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

206,61000

Import

3,59589

206,61000

1,50%

0,05394

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

210,25983
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 221 EG49H005

u

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

210,25983

Rend.: 1,159

57,66 €

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores, instal·lat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

16,77000 =

2,89387

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

14,39000 =

2,48318

Subtotal...
Materials:
BG49H005

u

Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores

1,000

5,37705

52,20000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 222 EG4Q3516

U

Import

5,37705

52,20000

52,20000

52,20000

1,50%

0,08066

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

57,65771

COST EXECUCIÓ MATERIAL

57,65771

Rend.: 1,147

GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC REGULABLE,
DE 4 A 6.3A, MARCA TELEMECANIQUE, MODEL
GV2-ME10 I FIXAT A PRESSIO EN QUADRE.

65,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,246 /R x

16,77000 =

3,59670

A013H000

h

Ajudant electricista

0,246 /R x

14,39000 =

3,08626

Subtotal...

6,68296

Import

6,68296
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BG4Q3516

UA
U

DESCRIPCIÓ
GUARDAMOTOR MAGNETOTERMIC REGULABLE,
DE 4 A 6.3A, MARCA TELEMECANIQUE, MODEL
GV2-ME10 I FIXAT A PRESSIO EN QUADRE

PREU
1,000

58,61000 =

x

Subtotal...

P- 223 EG4R4005

u

58,61000

58,61000

58,61000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

65,29296

COST EXECUCIÓ MATERIAL

65,29296

Rend.: 1,094

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i
comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense
vibracions de la bobina, instal.lat.

29,99 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Preu €

Parcial

Oficial 1a electricista

0,164 /R x

16,77000 =

2,51397

Ajudant electricista

0,164 /R x

14,39000 =

2,15718

Subtotal...
Materials:
BG4R4005

u

Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i
comandament de 230 V, amb indicador de maniobres
d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense
vibracions de la bobina

1,000

x

4,67115

25,25000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

4,67115

25,25000

25,25000

25,25000

1,50%

0,07007

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

29,99122

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,99122
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 224 EG4R4J70

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,145

Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió.

50,34 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,310 /R x

16,77000 =

4,54035

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

14,39000 =

0,62838

Subtotal...
Materials:
BG4R4J70

u

Contactor de 230 V de tensió de control, 63 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un
circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1
segons UNE-EN 60947-4-1

1,000

5,16873

45,09000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 225 EG4W1160

Import

5,16873

45,09000

45,09000

45,09000

1,50%

0,07753

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

50,33626

COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,33626

Rend.: 1,016

6,74 €

Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6
mm2 de secció, de 8 mm de pas, muntada sobre perfil
DIN.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

16,77000 =

3,30118

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

14,39000 =

2,83268

Subtotal...
Materials:

6,13386

Import

6,13386
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG4W1160

UA
u

DESCRIPCIÓ
Born de connexió per a conductors flexibles de fins a 6
mm2 de secció, de 8 mm de pas, apte per a muntar
sobre perfil DIN

PREU
1,000

0,51000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 226 EG612021

u

0,51000

0,51000

0,51000

1,50%

0,09201

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,73587

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,73587

Rend.: 1,063

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt,
encastada.

1,86 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x

16,77000 =

0,31552

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

14,39000 =

0,27074

Subtotal...
Materials:
BG612020

u

Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt

1,000

0,58626

1,26000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 227 EG61CEC6

u

Import

0,58626

1,26000
1,26000

1,26000

1,50%

0,00879

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,85505

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,85505

Rend.: 1,041

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes,
amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
encastat.

15,88 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

219

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A012H000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

16,77000 =

4,83285

A013H000

h

Ajudant electricista

0,066 /R x

14,39000 =

0,91233

Subtotal...
Materials:
BG61CEC6

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes,
amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a
encastar

1,000

5,74518

10,05000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 228 EG61L021

5,74518

10,05000

10,05000

10,05000

1,50%

0,08618

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,88136

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,88136

Rend.: 1,026

7,08 €

Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular,
d'ABS, de preu alt, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

16,77000 =

3,26901

A013H000

h

Ajudant electricista

0,066 /R x

14,39000 =

0,92567

Subtotal...
Materials:
BG61L020

u

Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular,
d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment

1,000

x

4,19468

2,82000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

4,19468

2,82000
2,82000

2,82000

1,50%

0,06292

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,07760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,07760

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 229 EG621LCU

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,340

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P),
16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporitzaci? de <= 15
min, preu superior, encastat.

75,34 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

16,77000 =

1,87724

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

14,39000 =

1,42826

Subtotal...
Materials:
BG621LCU

u

Interruptor temporitzat de tipus universal, bipolar (2P),
16 A / 250 V, amb tapa frontal, temporitzaci? de <= 15
min, preu superior, per a encastar

1,000

3,30550

71,98000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 230 EG6281C3

Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

u

Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar (2P), 16 A/250 V, amb tecla, preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

71,98000

71,98000

71,98000
0,04958

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

75,33508

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,33508

Rend.: 1,024

7,36 €

Unitats

Preu €

Parcial

0,150 /R x

16,77000 =

2,45654

0,133 /R x

14,39000 =

1,86901

Subtotal...
Materials:
BG6281C3

3,30550

1,50%

Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
bipolar (2P), 16 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat
sobre bastidor o caixa.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Import

1,000

x

2,97000 =

Subtotal...

4,32555

Import

4,32555

2,97000

2,97000

2,97000

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 231 EG62B1D2

u

1,50%

0,06488

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,36043

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,36043

Rend.: 1,026

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
mitjà, muntat superficialment.

6,13 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,105 /R x

16,77000 =

1,71623

A013H000

h

Ajudant electricista

0,129 /R x

14,39000 =

1,80927

Subtotal...
Materials:
BG62B1D2

u

BGW62000

u

Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

3,52550

1,000

x

2,38000 =

2,38000

1,000

x

0,17000 =

0,17000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 232 EG631157

2,55000

Import

3,52550

2,55000

1,50%

0,05288

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,12838

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,12838

Rend.: 1,024

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu alt, encastada.

7,67 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

Preu €
16,77000 =

Parcial
2,45654

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013H000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant electricista

PREU
0,133 /R x

14,39000 =
Subtotal...

Materials:
BG631157

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
protegida, preu alt, per a encastar

1,000

4,32555

3,28000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 233 EG63D15R

u

1,86901
4,32555

3,28000

3,28000

3,28000

1,50%

0,06488

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,67043

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,67043

Rend.: 1,024

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment.

5,27 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,105 /R x

16,77000 =

1,71958

A013H000

h

Ajudant electricista

0,129 /R x

14,39000 =

1,81280

Subtotal...
Materials:
BG63D15R

u

BGW63000

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà
Part proporcional d'accessoris per a endolls

3,53238

1,000

x

1,50000 =

1,50000

1,000

x

0,18000 =

0,18000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,68000

Import

3,53238

1,68000

1,50%

0,05299

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,26537

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,26537

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 234 EG645176

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,026

Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250
V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
mitjà, muntat sobre bastidor o caixa.

5,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,105 /R x

16,77000 =

1,71623

A013H000

h

Ajudant electricista

0,094 /R x

14,39000 =

1,31838

Subtotal...
Materials:
BG645176

u

Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250
V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,000

3,03461

2,21000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

U

P- 235 EG813150

Import

3,03461

2,21000

2,21000

2,21000

1,50%

0,04552

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,29013

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,29013

Rend.: 1,124

RELLOTGE PROGRAMADOR HORARI UNIPOLAR
FINS A 16 A, AMB PROGRAMA DIARI, AMB
RESERVA DE MARXA. MARCA MERLIN GUERIN.
REFERENCIA: 15365 I FIXAT A PRESSIO o similar.

55,96 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,246 /R x

16,77000 =

3,67030

A013H000

h

Ajudant electricista

0,246 /R x

14,39000 =

3,14941

Subtotal...
Materials:
BG463150

U

RELLOTGE PROGRAMADOR HORARI UNIPOLAR
FINS A 16 A, PROGRAMA DIARI, AMB RESERVA DE
MARXA. MARCA MERLIN GUERIN. REFERENCIA:
15365

1,000

x

48,93000 =

6,81971
48,93000

Import

6,81971

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BGW41000

UA
u

DESCRIPCIÓ
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

PREU
1,000

0,21000 =

x

Subtotal...

P- 236 EG867111

u

0,21000
49,14000

49,14000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

55,95971

COST EXECUCIÓ MATERIAL

55,95971

Rend.: 1,192

Detector de presencia, amb connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de
preu econòmic, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat.

51,18 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

16,77000 =

2,11032

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

14,41000 =

1,81334

Subtotal...
Materials:
BG867111

u

Detector de presencia, amb connexió a bus de cable,
per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de
preu econòmic, amb accessoris de muntatge

1,000

x

3,92366

47,20000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

3,92366

47,20000

47,20000

47,20000

1,50%

0,05885

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

51,18251

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,18251

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 237 EGDP1161

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,067

Ànode de magnesi per a tubs d'1'' de diàmetre
nominal, 22x820 mm, muntat i amb totes les
connexions fetes.

26,48 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

16,77000 =

3,14339

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

14,41000 =

2,70103

Subtotal...
Materials:
BGDP1160

u

Ànode de magnesi per a tubs d'1'' de diàmetre
nominal, 22x820 mm

1,000

5,84442

20,55000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 238 EGDZ1102

u

Import

5,84442

20,55000
20,55000

20,55000

1,50%

0,08767

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

26,48209

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,48209

Rend.: 1,025

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment.

13,36 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250 /R x

16,77000 =

4,09024

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250 /R x

14,39000 =

3,50976

Subtotal...
Materials:
BGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

1,000

x

5,65000 =

Subtotal...

7,60000

Import

7,60000

5,65000

5,65000

5,65000

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 239 EH1L14G1

u

1,50%

0,11400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,36400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,36400

Rend.: 1,293

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i
metacril.lat amb 16 leds, de 21 W de potencia de la
llumenera, amb font d'alimentacio, muntada
superficialment, GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM IP54 I
RENDIMENT >100LM/W, o llumenera similar.

141,58 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

16,77000 =

3,89095

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

14,39000 =

3,33875

Subtotal...
Materials:
BH1L14G1

u

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i
metacril?lat amb 16 leds, de 21 W de pot?ncia de la
llumenera, amb font d'alimentaci?, per a col?locar
superficialment

1,000

x

7,22970

134,24000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

7,22970

134,24000

134,24000

134,24000

1,50%

0,10845

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

141,57815

COST EXECUCIÓ MATERIAL

141,57815

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

227

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 240 EH61RCC9

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,259

Luz de emergencia con l?mpara led, con una vida ?til
de 100000 h, no permanente y no estanca con grado
de protecci?n IP4X, aislamiento clase II, con un flujo
aproximado de 340 a 370 l?mens, 1 h de autonom?a,
de forma rectangular con difusor y cuerpo de
policarbonato, precio alto, colocado superficial.

64,51 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

16,77000 =

1,99801

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

14,39000 =

1,71446

Subtotal...
Materials:
BH61RHCA

u

Luz de emergencia con l?mpara led, con una vida ?til
de 100000 h, no permanente y no estanca con grado
de protecci?n IP4X, aislamiento clase II, con un flujo
aproximado de 340 a 370 l?mens, 1 h de autonom?a,
de forma rectangular con difusor y cuerpo de
policarbonato, precio alto

1,000

3,71247

60,74000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 241 EHB17254

u

Import

3,71247

60,74000

60,74000

60,74000

1,50%

0,05569

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

64,50816

COST EXECUCIÓ MATERIAL

64,50816

Rend.: 1,100

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb
1 fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor
de potència AF, IP-55, muntada superficialment al
sostre.

41,81 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

Preu €

Parcial

0,220 /R x

16,77000 =

3,35400

0,220 /R x

14,39000 =

2,87800

Subtotal...

6,23200

Import

6,23200

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

228

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BHB17250

UA
u

BHU8T3D0

u

BHWB1000

u

DESCRIPCIÓ
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a
1 tub fluorescent de 36 W del tipus T26/G13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència AF, IP-55
Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85
Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

PREU
1,000

x

28,44000 =

28,44000

1,000

x

4,86000 =

4,86000

1,000

x

2,18000 =

2,18000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 242 EHT1B010

35,48000

35,48000

1,50%

0,09348

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

41,80548

COST EXECUCIÓ MATERIAL

41,80548

Rend.: 1,178

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió.

63,73 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

16,77000 =

2,84720

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

14,39000 =

2,44312

Subtotal...
Materials:
BHT1B010

u

Interruptor crepuscular per al comandament automàtic
de la il·luminació en funció de la lluminositat,
sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat
dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, per a fixar a
pressió

1,000

x

5,29032

58,36000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

5,29032

58,36000

58,36000

58,36000

1,50%

0,07935

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

63,72967

COST EXECUCIÓ MATERIAL

63,72967
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229

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 243 EHZ1U015

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,023

Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar
els llums industrials, amb part proporcional
d'accessoris i muntat.

18,46 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,400 /R x

16,77000 =

6,55718

A013H000

h

Ajudant electricista

0,400 /R x

14,39000 =

5,62659

Subtotal...
Materials:
BHZ1U010

m

Carril rectangular de planxa d'acer perfilat, per penjar
les llumeneres industrials, amb part proporcional
d'accessoris

1,000

12,18377

6,09000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 244 EJ13B713

Mà d'obra:
A012J000

h

A013J000

h

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista

dm3

BJ13B713

u

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

6,09000

6,09000

6,09000
0,18276

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,45653

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,45653

Rend.: 1,138

Unitats

67,50 €

Preu €

Parcial

0,400 /R x

17,06000 =

5,99649

0,100 /R x

14,39000 =

1,26450

Subtotal...
Materials:
B7J50010

12,18377

1,50%

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Import

7,26099

0,025

x

9,80000 =

0,24500

1,000

x

59,81000 =

59,81000

Import

7,26099

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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Pàg.:

Data: 05/01/18

230

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 245 EJ13B71C

u

60,05500

60,05500

2,50%

0,18152

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

67,49751

COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,49751

Rend.: 1,130

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà, encastat a taulell.

63,98 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012J000

h

A013J000

h

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista

Preu €

Parcial

0,400 /R x

17,06000 =

6,03894

0,100 /R x

14,39000 =

1,27345

Subtotal...
Materials:
B7J50010

dm3

BJ13B71C

u

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà

7,31239

0,025

x

9,80000 =

0,24500

1,000

x

56,24000 =

56,24000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

56,48500

Import

7,31239

56,48500

2,50%

0,18281

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

63,98020

COST EXECUCIÓ MATERIAL

63,98020
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231

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 246 EJ13B71Q

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,130

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà, col·locat sobre peu.

80,19 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,500 /R x

17,06000 =

7,54867

A013J000

h

Ajudant lampista

0,125 /R x

14,39000 =

1,59181

Subtotal...
Materials:
B7J50010

dm3

BJ13B71Q

u

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
mitjà

9,14048

0,025

x

9,80000 =

0,24500

1,000

x

70,58000 =

70,58000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 247 EJ14BA1Q

u

70,82500

Import

9,14048

70,82500

2,50%

0,22851

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

80,19399

COST EXECUCIÓ MATERIAL

80,19399

Rend.: 1,085

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació.

138,99 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

1,250 /R x

17,06000 =

19,65438

A013J000

h

Ajudant lampista

0,340 /R x

14,39000 =

4,50931

Subtotal...
Materials:

24,16369

Import

24,16369
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232

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B7J50010

UA
dm3

BJ14BA1Q

u

DESCRIPCIÓ
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu mitjà

PREU
0,012

x

9,80000 =

0,11760

1,000

x

114,10000 =

114,10000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 248 EJ16B213

114,21760

114,21760

2,50%

0,60409

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

138,98538

COST EXECUCIÓ MATERIAL

138,98538

Rend.: 1,305

97,95 €

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat,
alimentació integrada, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb fixacions murals.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012J000

h

A013J000

h

Parcial

Oficial 1a lampista

0,300 /R x

17,06000 =

3,92184

Ajudant lampista

0,075 /R x

14,39000 =

0,82701

Subtotal...
Materials:
BJ16B213

u

Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó
incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu
mitjà

1,000

x

4,74885

93,08000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

4,74885

93,08000

93,08000

93,08000

2,50%

0,11872

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

97,94757

COST EXECUCIÓ MATERIAL

97,94757
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 249 EJ22D721

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,111

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural,
muntat superficialment, preu alt, amb entrada de 1/2´´ i
sortida de 1/2´´.

15,76 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,100 /R x

17,06000 =

1,53555

A013J000

h

Ajudant lampista

0,040 /R x

14,39000 =

0,51809

Subtotal...
Materials:
BJ22D721

u

Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural,
per a muntar superficialment, preu alt, amb entrada de
1/2´´ i sortida de 1/2´´

1,000

2,05364

13,68000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 250 EJ22E720

Import

2,05364

13,68000

13,68000

13,68000

1,50%

0,03080

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,76444

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,76444

Rend.: 1,103

6,99 €

Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa,
d'alumini anoditzat, preu alt.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,050 /R x

17,06000 =

0,77335

A013J000

h

Ajudant lampista

0,020 /R x

14,39000 =

0,26092

Subtotal...
Materials:
BJ22E720

u

Ruixador fix, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de
dutxa, d'alumini anoditzat, preu alt

1,000

x

5,94000 =
Subtotal...

1,03427

Import

1,03427

5,94000
5,94000

5,94000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 251 EJ239121

u

1,50%

0,01551

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,98978

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,98978

Rend.: 1,061

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

35,95 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,450 /R x

17,06000 =

7,23563

A013J000

h

Ajudant lampista

0,112 /R x

14,39000 =

1,51902

Subtotal...
Materials:
BJ239121

u

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

1,000

8,75465

27,06000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 252 EJ24A121

u

Import

8,75465

27,06000

27,06000

27,06000

1,50%

0,13132

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

35,94597

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,94597

Rend.: 1,041

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

13,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012J000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a lampista

0,250 /R x

17,06000 =

4,09702

PREU

A013J000

h

Ajudant lampista

0,062 /R x

14,39000 =

0,85704

Subtotal...
Materials:
BJ24A121

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

1,000

4,95406

8,07000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 253 EJ262127

4,95406

8,07000

8,07000

8,07000

1,50%

0,07431

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,09837

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,09837

Rend.: 1,058

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural,
encastada , de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
1/2´´ i sortida de 1/2´´.

45,02 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012J000

h

A013J000

h

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista

Parcial

0,600 /R x

17,06000 =

9,67486

0,150 /R x

14,39000 =

2,04017

Subtotal...
Materials:
BJ262127

u

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a
encastar , llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
i sortida de 1/2´´

1,000

x

11,71503

33,13000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

11,71503

33,13000

33,13000

33,13000

1,50%

0,17573

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

45,02076

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,02076
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 254 EJ33B7PG

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,031

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal de PVC.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Unitats

8,38 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200 /R x

17,06000 =

3,30941

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050 /R x

14,39000 =

0,69787

Subtotal...
Materials:
BJ33B7PG

u

Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, per a connectar al ramal de PVC

1,000

4,00728

4,31000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 255 EJ42U010

Import

4,00728

4,31000
4,31000

4,31000

1,50%

0,06011

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

8,37739

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,37739

Rend.: 1,201

Dosificador de sabó vertical, de dimensions
121x210x70 mm, capacitat d'1,2 litres,
d'acer
inoxidable AISI 304 d'1mm de gruix, amb acabat
brillant, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau
de seguretat , per a muntar superficialment col·locat
amb fixacions mecàniques, model 8002 de NOFER o
equivalent.

45,34 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
muntatge, fixacions mecàniques, càrrega de sabó, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250 /R x

Preu €
16,26000 =
Subtotal...

Materials:

Parcial

Import

3,38468
3,38468

3,38468
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BJ42U010

UA
u

DESCRIPCIÓ
Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

PREU
1,000

41,90000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 256 EJ46U010

u

41,90000

41,90000

41,90000

1,50%

0,05077

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

45,33545

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,33545

Rend.: 1,207

Barra mural recta per a bany adaptat de Simex BA
805, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques.

49,24 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

Preu €

0,250 /R x

17,06000 =
Subtotal...

Materials:
BJ46U010

u

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000

x

45,65000 =
Subtotal...

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,50 % S/

3,53333 =
Subtotal...

Parcial

Import

3,53355
3,53355

3,53355

45,65000
45,65000

45,65000

0,05300
0,05300

0,05300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

49,23655

COST EXECUCIÓ MATERIAL

49,23655
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 257 EJ46U020

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,193

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

184,71 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

Preu €

1,000 /R x

17,06000 =
Subtotal...

Materials:
BJ46U020

u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000

170,20000 =

x

Subtotal...
Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,50 % S/

14,30000 =
Subtotal...

P- 258 EJ46U025

u

Parcial

Import

14,30008
14,30008

14,30008

170,20000
170,20000

170,20000

0,21450
0,21450

0,21450

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

184,71458

COST EXECUCIÓ MATERIAL

184,71458

Rend.: 1,284

Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

241,28 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

Preu €

1,000 /R x

16,26000 =
Subtotal...

Materials:
BJ46U025

u

Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable

1,000

x

228,43000 =
Subtotal...

Parcial

Import

12,66355
12,66355

12,66355

228,43000
228,43000

228,43000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 259 EJ4ZU015

u

1,50%

0,18995

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

241,28350

COST EXECUCIÓ MATERIAL

241,28350

Rend.: 1,049

12,82 €

Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable, AISI
304, de dimensions 100mm d'amplada x 90mm
d'alçada, col·locat superficialment amb fixacions
mecàniques mitjançant tornilleria oculta a paret, model
16805 de NOFER o equjivalent.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
muntatge, fixacions mecàniques, rotlle de paper
higiènic, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

Preu €

0,250 /R x

17,06000 =
Subtotal...

Materials:
BJ4ZU015

u

Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm

1,000

x

8,69000 =
Subtotal...

Altres:
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,50 % S/

4,06600 =
Subtotal...

Parcial

Import

4,06578
4,06578

4,06578

8,69000
8,69000

8,69000

0,06099
0,06099

0,06099

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,81677

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,81677
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 260 EJ4ZU115

u

DESCRIPCIÓ

h

Rend.: 1,057

Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
muntatge, fixacions mecàniques, part proporcional
d'accessori i fixacions si escau, tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament
si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Mà d'obra:
A0127000

PREU

Oficial 1a col·locador

15,28 €

Preu €

Unitats
0,250 /R x

Parcial

16,26000 =
Subtotal...

Materials:
BJ4ZU115

u

Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 261 EJM15010

3,84579
3,84579

11,38000 =

x

Import

3,84579

11,38000
11,38000

11,38000

1,50%

0,05769

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,28348

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,28348

Rend.: 1,347

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal
1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors
del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte
per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat
a una bateria o a un ramal.

71,83 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200 /R x

17,06000 =

2,53304

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050 /R x

14,39000 =

0,53415

Subtotal...
Materials:
BJM15010

u

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe
metrològica C, calibre nominal 15 mm, cabal nominal
1,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors
del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte
per a muntar en posició horitzontal o vertical

1,000

x

68,72000 =

3,06719
68,72000

Import

3,06719
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 262 EJMAU010

68,72000

68,72000

1,50%

0,04601

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

71,83320

COST EXECUCIÓ MATERIAL

71,83320

Rend.: 1,114

Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, instal·lat encastat en mur.

106,94 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Parcial

0,500 /R x

16,77000 =

7,52693

0,500 /R x

14,41000 =

6,46768

Subtotal...
Materials:
BJMAU010

u

Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a
instal·lació de comptador d´aigua, de 800x600x300
mm, per a encastar

1,000

13,99461

92,74000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 263 EJMZ1PR5

u

Import

13,99461

92,74000

92,74000

92,74000

1,50%

0,20992

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

106,94453

COST EXECUCIÓ MATERIAL

106,94453

Rend.: 1,041

16,84 €

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta , entrada per a
connectar polietilè de diàmetre 32mm, sortida roscada
de diàmetre 20mm, per a façanes, muntada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012M000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a muntador

0,200 /R x

16,77000 =

3,22190

PREU

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

14,41000 =

2,76849

Subtotal...
Materials:
BJMZ1PR5

u

Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a
connectar polietilè de diàmetre 32mm, sortida roscada
de diàmetre 20mm, per a façanes

1,000

5,99039

10,76000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 264 EK235216

5,99039

10,76000

10,76000

10,76000

1,50%

0,08986

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,84025

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,84025

Rend.: 1,047

Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs

102,57 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,100 /R x

16,77000 =

17,61891

A013M000

h

Ajudant muntador

1,100 /R x

14,41000 =

15,13945

Subtotal...
Materials:
BK235210

u

Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´1/2, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla

1,000

x

32,75836

69,32000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

32,75836

69,32000
69,32000

69,32000

1,50%

0,49138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

102,56974

COST EXECUCIÓ MATERIAL

102,56974

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

243

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 265 EK246316

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,157

Comptador de designació G16 segons UNE 60510
amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25
m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

254,35 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,900 /R x

16,77000 =

13,04494

A013M000

h

Ajudant muntador

0,900 /R x

14,41000 =

11,20916

Subtotal...
Materials:
BK246310

u

Comptador de desgnació G-16 segons UNE 60510
amb connexions per a roscar de diàmetre 2'', de 25
m3/h (n), com a màxim, de parets deformables

1,000

24,25410

229,73000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 266 EK259230

Import

24,25410

229,73000

229,73000

229,73000

1,50%

0,36381

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

254,34791

COST EXECUCIÓ MATERIAL

254,34791

Rend.: 1,047

15,20 €

Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100
mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,163 /R x

16,77000 =

2,61080

A013M000

h

Ajudant muntador

0,163 /R x

14,41000 =

2,24339

Subtotal...
Materials:
BK259230

u

Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100
mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

1,000

x

10,27000 =
Subtotal...

4,85419

Import

4,85419

10,27000
10,27000

10,27000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 267 EK627000

u

1,50%

0,07281

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,19700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,19700

Rend.: 1,049

Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm
de diàmetre nominal, amb transició de tub de polietilè
de 40 mm de diàmetre nominal exterior i sèrie SDR 11
segons UNE 53-333 a tub de coure de 42 mm de
diàmetre exterior i 1 mm de gruix, amb enllaç, beina de
protecció de l'enllaç d'acer reblert de resina de
poliuretà i beina de 2 m de llargària de tub d'acer
inoxidable de 63,5 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm
de gruix, amb tap superior de material elastoméric

63,06 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,656 /R x

17,06000 =

10,66860

A013J000

h

Ajudant lampista

0,656 /R x

14,39000 =

8,99889

Subtotal...

19,66749

Materials:
B0A71K00

u

Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interior

3,000

x

0,66000 =

1,98000

BFY52CB0

u

1,000

x

0,36000 =

0,36000

BFYB3742

u

1,000

x

0,09000 =

0,09000

BK627000

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per
a soldar per capil.laritat
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat
Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm
de diàmetre nominal, transició de tub de polietilè de 40
mm de diàmetre nominal exterior i sèrie SDR 11
segons UNE 53-333 a tub de coure de 42 mm de
diàmetre exterior i 1 mm de gruix, enllaç, beina de
protecció de l'enllaç d'acer reblert de resina de
poliuretà i beina de 2 m de llargària de tub d'acer
inoxidable de 63,5 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm
de gruix, amb tap superior de material elastomèric

1,000

x

40,96000 =

40,96000

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

43,39000

Import

19,66749

43,39000

63,05749
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 268 EM31261J

u

63,05749

Rend.: 1,086

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

33,13 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

16,77000 =

3,08840

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

14,41000 =

2,65378

Subtotal...
Materials:
BM312611

u

BMY31000

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors

5,74218

1,000

x

27,09000 =

27,09000

1,000

x

0,21000 =

0,21000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 269 EM31341J

27,30000

Import

5,74218

27,30000

1,50%

0,08613

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

33,12831

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,12831

Rend.: 1,203

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

49,67 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Preu €

Oficial 1a muntador

0,141 /R x

16,77000 =

1,96556

Ajudant muntador

0,141 /R x

14,41000 =

1,68895

Subtotal...
Materials:

Parcial

3,65451

Import

3,65451
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BM313411

u

UA

BMY31000

u

DESCRIPCIÓ
Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb
pressió incorporada, pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors

PREU
1,000

x

45,75000 =

45,75000

1,000

x

0,21000 =

0,21000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 270 EMD1U161

0,05482

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

49,66933

COST EXECUCIÓ MATERIAL

49,66933

Rend.: 1,069

33,49 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

16,77000 =

3,92189

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

14,41000 =

3,36997

Subtotal...
Materials:
BMD1U161

u

Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 16 m, amb 11 cortines, camp de visió de
86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 /
IK02

45,96000

1,50%

Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR), abast
longitudinal 16 m, amb 11 cortines, camp de visió de
86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2
segons UNE-EN 50131-2-2, grau de protecció IP30 /
IK02, col·locat superficialment
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

45,96000

1,000

x

7,29186

26,09000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

7,29186

26,09000

26,09000

26,09000

1,50%

0,10938

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

33,49124

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,49124
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
u

P- 271 EMD3U030

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,080

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32,
possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i
relé progamable, configurable mitjançant port USB,
amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP,
soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa
una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb
teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1,
instal·lada

469,00 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

4,000 /R x

16,77000 =

62,11111

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000 /R x

14,41000 =

26,68519

Subtotal...
Materials:
BMD3U030

u

BMDAU010

u

BMDCU110

u

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema
integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32,
possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per
a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i
relé progamable, configurable mitjançant port USB,
amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP,
soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1
Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A
Teclat per a central de seguretat amb display LCD de
2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat,
protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees,
bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau
de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3

88,79630

1,000

x

265,32000 =

265,32000

1,000

x

10,25000 =

10,25000

x

103,30000 =

103,30000

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

378,87000

Import

88,79630

378,87000

1,50%

1,33194

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

468,99824

COST EXECUCIÓ MATERIAL

468,99824
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 272 EMD4U501

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,028

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior,
fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre
o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de
NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i
de paret, grau de protecció IP 55, col·locada

82,27 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,500 /R x

16,77000 =

24,46984

A013M000

h

Ajudant muntador

1,500 /R x

14,41000 =

21,02626

Subtotal...
Materials:
BMD4U501

u

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior,
fabricació en policarbonat, d'1 to i flash de color ambre
o blau, sortida acústica de 114 dB a 1 m de distància,
alimentació 12 Vcc i autoalimentació amb bateria de
NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh, amb tamper de carcassa i
de paret, grau de protecció IP 55

1,000

45,49610

36,09000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 273 EMD62403

Import

45,49610

36,09000

36,09000

36,09000

1,50%

0,68244

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

82,26854

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,26854

Rend.: 1,032

0,65 €

Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2,
col·locat en tub
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

16,77000 =

0,24375

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015 /R x

14,41000 =

0,20945

Subtotal...
Materials:

0,45320

Import

0,45320
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BMD62400

UA
m

DESCRIPCIÓ
Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2

PREU
1,050

0,18000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 274 EMSB54L2

u

0,18900
0,18900

0,18900

1,50%

0,00680

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,64900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,64900

Rend.: 1,020

Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

6,77 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

Preu €

0,300 /R x

Parcial

16,77000 =
Subtotal...

Materials:
B0A61500

u

BMSB54L0

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

4,000

x

0,06000 =

0,24000

1,000

x

1,52000 =

1,52000

DESPESES AUXILIARS

P- 275 EN314427

u

4,93235
4,93235

Subtotal...

1,76000

4,93235

1,76000

1,50%

0,07399

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,76634

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,76634

Rend.: 1,041

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment
Unitats

9,41 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,115 /R x

16,77000 =

1,85259

A013M000

h

Ajudant muntador

0,115 /R x

14,41000 =

1,59188

Subtotal...
Materials:

Import

3,44447

Import

3,44447
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BN314420

UA
u

DESCRIPCIÓ
Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

PREU
1,000

5,91000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 276 EN315427

u

5,91000
5,91000

5,91000

1,50%

0,05167

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,40614

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,40614

Rend.: 1,051

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

11,33 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,115 /R x

16,77000 =

1,83497

A013M000

h

Ajudant muntador

0,115 /R x

14,41000 =

1,57674

Subtotal...
Materials:
BN315420

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000

3,41171

7,87000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 277 EN316427

u

Import

3,41171

7,87000
7,87000

7,87000

1,50%

0,05118

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,33289

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,33289

Rend.: 1,055

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

15,69 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

251

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A012M000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a muntador

0,139 /R x

16,77000 =

2,20951

A013M000

h

Ajudant muntador

0,139 /R x

14,41000 =

1,89857

Subtotal...
Materials:
BN316420

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000

4,10808

11,52000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 278 EN317727

4,10808

11,52000
11,52000

11,52000

1,50%

0,06162

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,68970

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,68970

Rend.: 1,032

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

15,79 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

16,77000 =

4,06250

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

14,41000 =

3,49079

Subtotal...
Materials:
BN317720

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt

1,000

x

7,55329

8,12000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

7,55329

8,12000

8,12000

8,12000

1,50%

0,11330

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,78659

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,78659

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

252

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 279 EN318427

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,082

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

27,85 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,174 /R x

16,77000 =

2,69684

A013M000

h

Ajudant muntador

0,174 /R x

14,41000 =

2,31732

Subtotal...
Materials:
BN318420

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000

5,01416

22,76000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 280 EN8115A7

u

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

22,76000
22,76000

22,76000

1,50%

0,07521
27,84937

COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,84937

Rend.: 1,041

Unitats

20,36 €

Preu €

Parcial

0,250 /R x

16,77000 =

4,02738

0,250 /R x

14,41000 =

3,46061

Subtotal...
Materials:
BN8115A0

5,01416

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Import

1,000

x

12,76000 =

7,48799
12,76000

Import

7,48799

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

253

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 281 EN811677

u

12,76000

12,76000

1,50%

0,11232

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,36031

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,36031

Rend.: 1,024

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment.

10,38 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,220 /R x

16,77000 =

3,60293

A013M000

h

Ajudant muntador

0,220 /R x

14,41000 =

3,09590

Subtotal...
Materials:
BN811670

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3/4´´ de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

1,000

6,69883

3,58000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 282 EN911147

u

h

A013M000

h

Ajudant muntador

3,58000

3,58000
0,10048
10,37931

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,37931

Rend.: 1,255

70,07 €

Preu €

Parcial

0,165 /R x

16,77000 =

2,20482

0,165 /R x

14,41000 =

1,89454

Subtotal...
Materials:

3,58000

1,50%

Vàlvula de de seguretat d'apertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment

Oficial 1a muntador

6,69883

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

Import

4,09936

Import

4,09936

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

254

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BN911140

UA
u

DESCRIPCIÓ
Vàlvula de de seguretat d'apertura progressiva, de
caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de
llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de
llautó CW617N, de preu alt

PREU
1,000

65,91000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 283 EN916427

u

65,91000

65,91000
1,50%

0,06149

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

70,07085

COST EXECUCIÓ MATERIAL

70,07085

Rend.: 1,518

Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de
diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

116,17 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,163 /R x

16,77000 =

1,80073

A013M000

h

Ajudant muntador

0,163 /R x

14,41000 =

1,54732

Subtotal...
Materials:
BN916420

u

Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de
diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000

3,34805

112,77000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 284 ENC11030

u

65,91000

Import

3,34805

112,77000

112,77000

112,77000

1,50%

0,05022

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

116,16827

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,16827

Rend.: 1,140

46,16 €

Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre
nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,180 /R x

16,77000 =

2,64789

A013M000

h

Ajudant muntador

0,180 /R x

14,41000 =

2,27526

Subtotal...

4,92315

Import

4,92315

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

255

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BNC11030

UA
u

DESCRIPCIÓ
Vàlvula d'equilibrat roscada de 25 mm de diàmetre
nominal i Kvs=8,7, fabricada en ametall, amb preajust
de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i
sense dispositiu de buidat

PREU
1,000

41,16000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 285 ENE18304

41,16000

41,16000

41,16000

1,50%

0,07385

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

46,15700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

46,15700

Rend.: 1,039

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment.

19,95 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

16,77000 =

4,03513

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

14,41000 =

3,46728

Subtotal...
Materials:
BNE18300

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

1,000

x

7,50241

12,34000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

7,50241

12,34000

12,34000

12,34000

1,50%

0,11254

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

19,95495

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,95495

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

256

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 286 ENF11A10

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 3,906

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada, muntada.

256,55 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

16,77000 =

0,70841

A013M000

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

14,41000 =

0,60872

Subtotal...
Materials:
BNF11A10

u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions
d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de
bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de
bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de
regulació de la temperatura preajustada

1,000

1,31713

255,21000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 287 ENFBU007

u

255,21000

0,01976

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

256,54689

COST EXECUCIÓ MATERIAL

256,54689

Rend.: 1,037

18,04 €

Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, de PN
16 bar, de preu alt i muntada roscada

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

16,77000 =

4,04291

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

14,41000 =

3,47396

Subtotal...
Vàlvula de buidat de 1/2'' de diàmetre nominal, PN 16
bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de
buidat de 1/2''

255,21000

1,50%

Unitats

u

1,31713

255,21000

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BNFBU007

Import

1,000

x

7,51687

10,41000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

7,51687

10,41000

10,41000

10,41000

1,50%

0,11275

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,03962

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

257

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 288 ENFC1217

u

18,03962

Rend.: 1,059

Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada
superficialment
Unitats

18,91 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

16,77000 =

2,61289

A013M000

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

14,41000 =

2,24518

Subtotal...
Materials:
BNFC1211

u

Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió mascle-femella, de diàmetre 1/2´´

1,000

4,85807

13,98000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 289 ENG6A154B

U

Import

4,85807

13,98000
13,98000

13,98000

1,50%

0,07287

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,91094

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,91094

Rend.: 1,333

Electroválvula de rearmamiento manual para corte de
gas natural, del tipo NC (normalmente cerrada),
alimentación a 230 V a.c., con conexiones roscades de
1 1/2'' y presión máxima de 500 mbar, montada

126,12 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,245 /R x

16,77000 =

3,08226

A013M000

h

Ajudant muntador

0,245 /R x

14,41000 =

2,64850

Subtotal...
Altres:
BNG6A154

U

Electroválvula de rearme manual para corte de gas
natural, del tipo NC (normalmente cerrada),
alimentación a 230 V a.c., con conexiones roscadas de
1 1/2'' y presión máxima de 500 mbar

1,000

x

120,39000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,73076

Import

5,73076

120,39000

120,39000

120,39000

126,12076

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

258

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 290 EP412023

m

Rend.: 1,032

Cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i
col.locat en tub
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

126,12076

Unitats

0,92 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,012 /R x

16,77000 =

0,19500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,012 /R x

14,41000 =

0,16756

Subtotal...
Materials:
BP412020

m

Cable per a transmissio de video, d'atenuació baixa

1,000

0,36256

0,55000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 291 EP434650

Import

0,36256

0,55000
0,55000

0,55000

1,50%

0,00544

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,91800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,91800

Rend.: 1,032

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 50265, col.locat sota tub o canal

0,89 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,012 /R x

16,77000 =

0,19500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,011 /R x

14,41000 =

0,15359

Subtotal...
Materials:

0,34859

Import

0,34859

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BP434650

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 50265

PREU
1,050

0,51000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 292 EP731J72

u

0,53550

0,53550

0,53550

1,50%

0,00523

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,88932

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,88932

Rend.: 1,043

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45 simple, categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, muntat sobre suport de
mòdul ample

6,92 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

Preu €

0,147 /R x

Parcial

16,77000 =
Subtotal...

Materials:
BP73J170

u

BP7ZSR20

u

Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus
RJ45 simple categoria 6 UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, per a muntar sobre suport
o sobre panell
Suport per a 1 connector RJ45, per a l'adaptació sobre
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets

2,36356
2,36356

1,000

x

3,21000 =

3,21000

1,000

x

1,31000 =

1,31000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

4,52000

2,36356

4,52000

1,50%

0,03545

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,91901

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,91901
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 293 EP7382D3

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,072

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

12,79 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

Preu €

0,180 /R x

Parcial

16,77000 =
Subtotal...

Materials:
BP7382D3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament,
amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o
caixa

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 294 EP74C211

2,81586
2,81586

9,93000 =

x

Import

2,81586

9,93000

9,93000

9,93000

1,50%

0,04224

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,78810

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,78810

Rend.: 1,251

Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de
veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de
12 unitats d'alçària, de 670x600x400 mm (alçària x
amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau, fixat al parament

171,06 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,409 /R x

16,77000 =

5,48276

A013M000

h

Ajudant muntador

0,408 /R x

14,41000 =

4,69966

Subtotal...
Materials:

10,18242

Import

10,18242

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BP74C210

UA
u

DESCRIPCIÓ
Armari metàl.lic mural per a sistemes de transmissió de
veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de
12 unitats d'alçària, de 670x600x400 mm (alçària x
amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb
pany i clau

PREU
1,000

160,72000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 295 EP7Z114B

160,72000

160,72000

160,72000

1,50%

0,15274

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

171,05516

COST EXECUCIÓ MATERIAL

171,05516

Rend.: 1,053

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 FTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària, fixat mecànicament

166,10 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,871 /R x

16,77000 =

45,72333

A013M000

h

Ajudant muntador

0,135 /R x

14,41000 =

1,84744

Subtotal...
Materials:
BP7Z1D58

u

Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 FTP
integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1
unitat d'alçària

1,000

x

47,57077

117,82000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

47,57077

117,82000

117,82000

117,82000

1,50%

0,71356

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

166,10433

COST EXECUCIÓ MATERIAL

166,10433

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 296 EPD2A1D1

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,323

Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos
de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb
placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
440x650x250 mm, muntat superficialment

125,28 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,245 /R x

16,77000 =

3,10556

A013M000

h

Ajudant muntador

0,244 /R x

14,41000 =

2,65763

Subtotal...
Materials:
BPD2A1D0

u

Registre principal per a instal.lacions d'ICT, amb cos
de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb
placa de muntatge de fusta hidrofugada, de
440x650x250 mm, per a muntar superficialment

1,000

5,76319

119,43000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 297 EQ11U010

m

Import

5,76319

119,43000

119,43000

119,43000

1,50%

0,08645

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

125,27964

COST EXECUCIÓ MATERIAL

125,27964

Rend.: 1,363

57,49 €

Banc de vestidors antivandàlic, d'estructura metàl·lica
amb tractament antioxidant i pintures epoxi, de 45cm
d'amplada, i seient de panell fenòlic compacte, amb
cantells arrodonits, acabat color a dues cares color a
escollir, amb sabater inferior inclòs.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica. Inclou subministrament, muntatge, suports,
fixacions mecàniques, sabater inferior, mermes, talls,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

16,77000 =

1,84556

A013M000

h

Ajudant muntador

0,050 /R x

14,41000 =

0,52861

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
BQ11U010

m

Banc de vestidors antivandàlic, d'estructura metàl·lica
amb tractament antioxidant i pintures epoxi, de 45cm
d'amplada, i seient de panell fenòlic compacte, amb
cantells arrodonits, acabat color a dues cares color a
escollir, amb sabater inferior inclòs.

1,000

2,37417

55,08000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

P- 298 EQ514A81

55,08000

55,08000
1,50%

0,03561
57,48978

COST EXECUCIÓ MATERIAL

57,48978

Rend.: 1,075

Unitats

100,59 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,000 /R x

14,59000 =

13,57209

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

13,56000 =

6,30698

Subtotal...
Materials:
BJ1ZQ000

u

BQ514A80

m2

D0701641

m3

Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius
Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20
mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària
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

55,08000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm
de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament
mesurat
en
planta.
Inclou
subministrament, muntatge, tall de peces, mermes,
trobament amb vores, suport en perfils d'acer
inoxidable si escau, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

2,37417

19,87907

3,500

x

11,32000 =

39,62000

1,000

x

40,32000 =

40,32000

0,0053

x

52,07810 =

0,27601

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

80,21601

Import

19,87907

80,21601

2,50%

0,49698

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

100,59206

COST EXECUCIÓ MATERIAL

100,59206
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 299 EQ5AU010

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,159

Balda de vestidors antivandàlica amb panell fenòlic,
d'estructura metàl·lica amb tractament antioxidant i
pintures epoxi, de 30cm d'amplada màxima i perxa
superior, amb cantells arrodonits, acabat color a dues
cares color a escollir.

61,93 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica. Inclou subministrament, muntatge, suports,
fixacions mecàniques, perxa superior, mermes, talls,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

Preu €

0,400 /R x

Parcial

16,77000 =
Subtotal...

Materials:
BQ5AU010

m

Balda de vestidors antivandàlica de panell fenòlic,
d'estructura metàl·lica amb tractament antioxidant i
pintures epoxi, de 30cm d'amplada màxima i perxa
superio, amb cantells arrodonits, acabat color a dues
cares color a escollir.

1,020

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 300 EQ5Z12A0

5,78775
5,78775

54,96000 =

x

Import

5,78775

56,05920

56,05920

56,05920

1,50%

0,08682

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

61,93377

COST EXECUCIÓ MATERIAL

61,93377

Rend.: 1,016

Formació de forat sobre taulell de pedra natural
granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma
circular o oval, per a encastar aparells sanitaris.

81,22 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou talls, polit de vores
si escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012R000

h

Oficial 1a marbrista

5,000 /R x

Preu €
16,26000 =
Subtotal...

Parcial

Import

80,01969
80,01969

80,01969
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

u

P- 301 EQ8AU010

1,50%

1,20030

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

81,21999

COST EXECUCIÓ MATERIAL

81,21999

Rend.: 1,296

Eixugamans amb carcassa d'acer inoxidable AISI 304,
amb un gruix de 1,5mm, de 280 x 280 x 203mm, de
2450w de potència i velocitat de motor 6500 r.p.m.,
amb un cabal d'aire de 5500l/min i una velocitat de
117km/hora, amb una termperatura de l'aire de 55ºC,
dotat de sensor infraroig electrònic que para el
funcionament de l'aparell quan les mans surten del
rang d'acció actiu o després de 120 segons, amb
tobera fabricada en Zamak acabat cromat, fixat
mecànicament al parament, model WINDFLOW de
NOFER o equivalent.

190,52 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
muntatge, fixacions mecàniques, posta en marxa, part
proporcional d'accessori i fixacions si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400 /R x

16,77000 =

5,17593

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400 /R x

14,41000 =

4,44753

Subtotal...
Materials:
BQ8AU010

u

Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en acer inoxidalbe, de potència
2450 W

1,000

9,62346

180,75000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 302 ESR00000

U

PAGAMENT INSTAL.LACIÓ EXTENSIÓ DE XARXA
ELÈCTRICA. ESCOMESA ELÉCTRICA SEGONS
SOL. NSCRMT 0557153

Import

9,62346

180,75000

180,75000

180,75000

1,50%

0,14435

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

190,51781

COST EXECUCIÓ MATERIAL

190,51781

Rend.: 1,000

329,56 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 303 ESR30001

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,199

lluminària PHILIPS CoreLine Campana BY120P G3
LED105S/840 PSU WB GR
Generation 3 - LED Module, system flux 10,500 lm 840 - Fuente de
alimentación - Haz ancho - GR

281,60 €

INCLOU LIRA PER MUNTATGE A SOSTRE
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,800 /R x

16,77000 =

11,18932

A013H000

h

Ajudant electricista

0,800 /R x

14,39000 =

9,60133

Subtotal...
Materials:
BSR30001

u

lluminària PHILIPS CoreLine Campana
BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR
Generation 3 - LED Module, system flux 10,500 lm 840 - Fuente de
alimentación - Haz ancho - GR

1,000

20,79065

260,19000 =

x

Import

20,79065

260,19000

INCLOU LIRA PER MUNTATGE A SOSTRE
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 304 ESR30002

260,19000

260,19000

3,00%

0,62372

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

281,60437

COST EXECUCIÓ MATERIAL

281,60437

Rend.: 1,037

59,47 €

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN135B
D215 1xLED20S/840.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

Preu €

Parcial

0,800 /R x

16,77000 =

12,93732

0,800 /R x

14,39000 =

11,10125

Subtotal...

24,03857

Import

24,03857

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

267

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BSR30002

UA
U

DESCRIPCIÓ
PHILIPS DN135B LED20S/840 PSU II WH
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 2000 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 46 78 95 100 100
Lámpara: 1 x LED20S/840/- (Factor de
corrección 1.000).
DIALux

PREU
1,000

34,71000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 305 ESR30003

34,71000

34,71000
3,00%

0,72116

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

59,46973

COST EXECUCIÓ MATERIAL

59,46973

Rend.: 1,056

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN130B
LED20S/840 PSU PI6 WH

56,16 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

16,77000 =

7,94034

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500 /R x

14,39000 =

6,81345

Subtotal...
Materials:
BSR30003

U

DOWNLIGHT LED PHILIPS DN130B LED20S/840
PSU PI6 WH
Información general
Número de fuentes de luz
1 [ 1 pieza]
Código familia de lámparas
LED20S [ LED Module, system flux 2000 lm]
Ángulo del haz de fuente de luz
120 °
Temperatura de color
840
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1
Driver/unidad de potencia/transformador
PSU [ Fuente de alimentación]
Driver incluido
Si
Tipo de óptica
WB [ Haz ancho]
Tipo lente/cubierta óptica
ACF [ Acrílico esmerilado]
Apertura de haz de luz de la luminaria
90°
Connection
PI6 [ Conector push-in de 6

34,71000

1,000

x

40,96000 =

Subtotal...

14,75379

Import

14,75379

40,96000

40,96000

40,96000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 306 ESR30004

u

3,00%

0,44261

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

56,15640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

56,15640

Rend.: 1,115

DOWNLIGHT LED ENCASTAR PHILIPS DN130B
LED20S/840 PSU PI6 WH
Unitats

108,39 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500 /R x

16,77000 =

7,52018

A013H000

h

Ajudant electricista

0,500 /R x

14,39000 =

6,45291

Subtotal...
Materials:
BSR30004

U

PANTALLA ESTANCA CoreLine Estanca
WT120C LED34S/840 PSU L1500
WT120C - LED Module, system flux 3400 lm - 840

1,000

13,97309

94,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 307 ESR30005

U

Import

13,97309

94,00000

94,00000

94,00000

3,00%

0,41919

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

108,39228

COST EXECUCIÓ MATERIAL

108,39228

Rend.: 1,044

50,78 €

Balizamiento. SIRIO. BS hecho por Normalux.
Autonomía 2 h. Modo de funcionamiento Permanente.
Tipo de instalación Empotrable.
Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/50mAh. IP 65.
IK 07. Versión Estandar. Acabado Gris. Difusor PC
Translucido. Carcasa hecha
de Zamak y PC. Alimentación 230V 50/60Hz.
Dimensiones 76 x 62 x 0. Manufacturado con la
regulación EN 60598-1
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
instal·lació, làmpades, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,600 /R x

16,77000 =

9,63793

A013H000

h

Ajudant electricista

0,600 /R x

14,39000 =

8,27011

Subtotal...
Materials:

17,90804

Import

17,90804
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BSR30005

UA
u

DESCRIPCIÓ
Balizamiento. SIRIO. BS hecho por Normalux.
Autonomía 2 h. Modo de funcionamiento Permanente.
Tipo de instalación Empotrable.
Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3,6V/50mAh. IP 65.
IK 07. Versión Estandar. Acabado Gris. Difusor PC
Translucido. Carcasa hecha
de Zamak y PC. Alimentación 230V 50/60Hz.
Dimensiones 76 x 62 x 0. Manufacturado con la
regulación EN 60598-1

PREU
1,000

x

32,87000 =

Subtotal...

32,87000

32,87000

32,87000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

50,77804

COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,77804
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 308 ESRICG00

UA
U

DESCRIPCIÓ
UTA MARCA MODEL Mundoclima BRC-45 / H
ESPECIFICACIONS
CABAL impulsió:
4.500 m3 / h
CABAL RETORN:
4.500 m3 / h
UBICACIÓ:
INTEMPERIE
DADES CONSTRUCTIUS ACABATS
PERFIL ALUMINI:
40 mm
EXTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA LACADA
PANELL:
25 mm
INTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA
BANCADA:
GALVANITZADA DE 2 mm
AÏLLAMENT:
ESCUMA DE POLIURETÀ
Els Components Que constitueixen el fill model els
Següents:
- Secció ventilador d'impulsió.
- Secció ventilador retorn.
- Bateria de calefacció.
- Recuperador tèrmic de plaques.
- Filtració.
DIMENSIONS aproximades:
alt
730 mm
ample
2.000 mm
llarg
3.300 mm
sòcol
50 mm
Alçada total de
780 mm
SECCIÓ VENTILADOR impulsió
El Model Seleccionat per la Secció d'impulsió és el
GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:

PREU
Rend.: 1,294

7.462,53 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
950 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
SECCIÓ RETORN VENTILADOR
El Model Seleccionat Per La section de retorn és el
GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
700 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
BATERIA CALEFACCIÓ
El Model Seleccionat per a la bateria de calefacció ÉS
EL 538 14T-700-2F.
Els seus fill Característiques:
RECUPARADOR TÈRMIC DE PLAQUES
El Model Seleccionat Per El recuperador entàlpic
rotatiu és el 800/700.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
800/700
CABAL impulsió:
9.800 m3 / h
CABAL RETORN:
9.800 m3 / h
Eficiència Energètica:
ERP 2016
Accessoris: Portes d'Accés un interior de l'equip i
teulada intempèrie.
filtratge
Impulsió: Previ impulsió
TIPUS:
F6
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 FINAL IM pulsió
TIPUS:
F8
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 ESPECIFICACIONS

PREU

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

272

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
MATERIAL TUB / ALETES:
Cu / Al
T ª ENTRADA AIRE:
10 º C
MODEL:
538 14T-700-2F
T ª SORTIDA AIRE:
32 ºC
POTÈNCIA:
30.184 kcal / h
T ª AIGUA I / S:
70/60 ºC
CABAL AIRE:
4.500 m3 / h
CABAL AIGUA:
3.018 l / h
VELOCITAT PAS AIRE:
3,36 m / s
Perduda CÀRREGA AIGUA:
1,2 m.c..a
Perduda CÀRREGA AIRE:
68 Pa
Diàmetre CONNEXIONS:
1 ¼ ''

PREU

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Oficial 1a calefactor
Ajudant calefactor

Preu €

16,000 /R x

16,77000 =

207,35703

16,000 /R x

14,39000 =

177,92890

Subtotal...
Materials:

Parcial

385,28593

Import

385,28593
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BSRICG00

UA
U

DESCRIPCIÓ
UTA MARCA MODEL Mundoclima BRC-45 / H
ESPECIFICACIONS
CABAL impulsió:
4.500 m3 / h
CABAL RETORN:
4.500 m3 / h
UBICACIÓ:
INTEMPERIE
DADES CONSTRUCTIUS ACABATS
PERFIL ALUMINI:
40 mm
EXTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA LACADA
PANELL:
25 mm
INTERIOR:
PLANXA GALVANITZADA
BANCADA:
GALVANITZADA DE 2 mm
AÏLLAMENT:
ESCUMA DE POLIURETÀ
Els Components Que constitueixen el fill model els
Següents:
- Secció ventilador d'impulsió.
- Secció ventilador retorn.
- Bateria de calefacció.
- Recuperador tèrmic de plaques.
- Filtració.
DIMENSIONS aproximades:
alt
730 mm
ample
2.000 mm
llarg
3.300 mm
sòcol
50 mm
Alçada total de
780 mm
SECCIÓ VENTILADOR impulsió
El Model Seleccionat per la Secció d'impulsió és el
GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:

PREU
1,000

x

7.077,24000 =

7.077,24000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
950 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
SECCIÓ RETORN VENTILADOR
El Model Seleccionat Per La section de retorn és el
GR-35C-ZID.DC.CR.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
GR-35C-ZID.DC.CR
MOTOR:
2,50 kW
TIPUS TURBINA:
CE BLAU
VELOCITAT:
2.970 rpm
CABAL:
4.500 m3 / h
INTENSITAT NOMINAL:
4,00 A
PCA DISPONIBLE:
200 Pa
tensió:
400 V III
PCA estàtica TOTAL:
700 Pa
CLASSE DE MOTOR:
IE 2
BATERIA CALEFACCIÓ
El Model Seleccionat per a la bateria de calefacció ÉS
EL 538 14T-700-2F.
Els seus fill Característiques:
RECUPARADOR TÈRMIC DE PLAQUES
El Model Seleccionat Per El recuperador entàlpic
rotatiu és el 800/700.
Els seus fill Característiques: ESPECIFICACIONS
MODEL:
800/700
CABAL impulsió:
9.800 m3 / h
CABAL RETORN:
9.800 m3 / h
Eficiència Energètica:
ERP 2016
Accessoris: Portes d'Accés un interior de l'equip i
teulada intempèrie.
filtratge
Impulsió: Previ impulsió
TIPUS:
F6
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 FINAL IM pulsió
TIPUS:
F8
NOMBRE FILTRES:
1
1
592x592x98
287x592x98 ESPECIFICACIONS

PREU
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
MATERIAL TUB / ALETES:
Cu / Al
T ª ENTRADA AIRE:
10 º C
MODEL:
538 14T-700-2F
T ª SORTIDA AIRE:
32 ºC
POTÈNCIA:
30.184 kcal / h
T ª AIGUA I / S:
70/60 ºC
CABAL AIRE:
4.500 m3 / h
CABAL AIGUA:
3.018 l / h
VELOCITAT PAS AIRE:
3,36 m / s
Perduda CÀRREGA AIGUA:
1,2 m.c..a
Perduda CÀRREGA AIRE:
68 Pa
Diàmetre CONNEXIONS:
1 ¼ ''

PREU

Subtotal...

7.077,24000

7.077,24000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7.462,52593

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7.462,52593
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 309 ESRICG01

UA
u

DESCRIPCIÓ
Caldera mural a gas de 65 kW de condensació BIOS
70 F C/P SO 80/125 G.N.+ KIT HIDR. INDV.BIOS
P.50Y70F+KIT HIDRÁULICO INDIVIDUAL BOTELLA
EQUILIBRIO BIOS P. 50Y70F+KIT DE PLETINAS Y
JUNTAS+CIRCULADOR MODULANTE 50-70F+REG.
CLIM. BIOS PLUS SIN HILOS+AGU 2.550 Interface
control+QAC 34 sonda exterior HT+Sonda ACS+Kit
concéntrico salida vertical a cubierta 80/125+filtre
desaigua especial calderes condensació
Caldera mural de gas de condensación para
instalaciones de calefacción por agua caliente, con
quemador de premezcla modulante de bajo nivel de
emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo
máxima de 4 bar y una potencia útil de 7,2 65 kW
(GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con
dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital
retroiluminiada para señalizar temperaturas de
funcionamiento,
modificar
parámetros
de
funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento
y presión del circuito primario mediante manómetro
digital.
La caldera puede alimentar, sola o conjuntamente con
otras calderas conectadas en cascada, circuitos de
calefacción (de alta y/o baja temperatura) y/o un
acumulador externo para la producción de ACS.
Opcionalmente, se puede montar un circulador dentro
de la caldera de tipo convencional o modulante para
garantizar, conjuntamente con los accesorios
hidráulicos adecuados, el caudal mínimo por dentro de
la caldera.
Como accesorios esta caldera incluye de kits
hidráulicos de conexión individual, kits de evacuación
concéntricos y accesorios de regulación y control de
calderas individuales que gestionen instalaciones de
calefacción y/o ACS. Dentro de estos accesorios de
regulación se incluyen interfaces para gestión remota
con una señal 0-10V DC y controles remotos para
programación del funcionamiento de la cascada en
versiones inalámbricas.
Incluye kit hidráulico (para 1 caldera) incluye los
colectores de ida y retorno con las llaves de corte del
aparato, la válvula de seguridad, un vaso de expansión
de 10 litros y el colector de gas.
En el extremo de los conectores de la cascada, se
incluye montaje de una botella de equilibrio acorde con
los requisitos de potencia y saltos térmicos requeridos.
Como accesorios opcionales se suministran botellas
de equilibrio de hasta 28 m3/h para conectarlas
directamente a los colectores de los kits hidráulicos.
Marca: BAXI
Modelo: BIOS PLUS 70 F
Potencia útil: 7,2 65 kW
Rendimiento: 109,8 %

PREU
Rend.: 1,177

4.574,88 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x
505 mm
Peso: 50 kg
Ref. 14Z268102

PREU

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Preu €

Oficial 1a calefactor

14,764 /R x

16,77000 =

210,35878

Ajudant calefactor

14,764 /R x

14,39000 =

180,50464

Subtotal...
Materials:

Parcial

390,86342

Import

390,86342
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BSRICG01

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU

Caldera mural de gas de condensación para
instalaciones de calefacción por agua caliente, con
quemador de premezcla modulante de bajo nivel de
emisiones (con clase 5 de NOx) e intercambiador de
acero inox AISI 316 L, para una presión de trabajo
máxima de 4 bar y una potencia útil de 7,2 65 kW
(GAS INVERTER con ratio de modulación 1:9) con
dimensiones compactas. Equipada con pantalla digital
retroiluminiada para señalizar temperaturas de
funcionamiento,
modificar
parámetros
de
funcionamiento, mostrar anomalías de funcionamiento
y presión del circuito primario mediante manómetro
digital.

1,000

x

2.793,88000 =

2.793,88000

1,000

x

424,08000 =

424,08000

1,000

x

294,86000 =

294,86000

La caldera puede alimentar, sola o conjuntamente con
otras calderas conectadas en cascada, circuitos de
calefacción (de alta y/o baja temperatura) y/o un
acumulador externo para la producción de ACS.
Opcionalmente, se puede montar un circulador dentro
de la caldera de tipo convencional o modulante para
garantizar, conjuntamente con los accesorios
hidráulicos adecuados, el caudal mínimo por dentro de
la caldera.
Como accesorios estas calderas incluye kits
hidráulicos de conexión individual o en cascada, kits
de evacuación concéntricos o dobles, kits de
evacuación para calderas en cascada y accesorios de
regulación y control de calderas individuales o en
cascada que gestionen instalaciones de calefacción
y/o ACS. Dentro de estos accesorios de regulación se
incluyen interfaces para gestión remota con una señal
0-10V DC y controles remotos para programación del
funcionamiento de la cascada en versiones
inalámbricas.
Los kits hidráulicos (para 1 o 2 calderas) incluyen los
colectores de ida y retorno con las llaves de corte del
aparato, la válvula de seguridad, un vaso de expansión
de 10 litros y el colector de gas.
Opcionalmente, en el extremo de los conectores de la
cascada, es necesario montar una botella de equilibrio
acorde con los requisitos de potencia y saltos térmicos
requeridos. Como accesorios opcionales se
suministran botellas de equilibrio de hasta 28 m3/h
para conectarlas directamente a los colectores de los
kits hidráulicos.

BSRICG02

u

BSRICG03

u

Marca: BAXI
Modelo: BIOS PLUS 70 F
Potencia útil: 7,2 65 kW
Rendimiento: 109,8 %
Dimensiones (alto x ancho x profundo): 766 x 450 x
505 mm
Peso: 50 kg
Ref. 14Z268102
KIT HIDR. INDV.BIOS P.50Y70F
KIT
HIDRÁULICO
INDIVIDUAL
EQUILIBRIO BIOS P. 50Y70F

BOTELLA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BSRICG04

u

UA

DESCRIPCIÓ
KIT DE PLETINAS Y JUNTAS

1,000

x

79,50000 =

79,50000

PREU

BSRICG05

u

CIRCULADOR MODULANTE 50-70F

1,000

x

115,93000 =

115,93000

BSRICG06

u

Kit concéntrico salida vertical a cubierta 80/125

1,000

x

173,61000 =

173,61000

BSRICG07

u

REG. CLIM. BIOS PLUS SIN HILOS

1,000

x

139,13000 =

139,13000

BSRICG08

u

1,000

x

135,81000 =

135,81000

BSRICG09

u

AGU 2.550 Interface control de 1 zona de baja
temperatura, hasta 3 de alta temperatura o sistemas
solares y gestión remota de ca
QAC 34 sonda exterior HT

1,000

x

18,55000 =

18,55000

BSRICG10

u

Sonda ACS

1,000

x

5,96000 =

5,96000

Subtotal...
Altres:
A013G000%UAU %
X001

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,50 % S/

180,50467 =
Subtotal...

P- 310 ESRICG02

u

4.181,31000

4.181,31000

2,70757
2,70757

2,70757

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4.574,88099

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4.574,88099

Rend.: 1,114

126,28 €

Controlador diferencial ECONTROL per a regulació
d'una instal.lació, amb 4 sondes d'entrada i 1 sortida,
amb pantalla de visualització, ref. B66902001 de la
s?rie Controladors de BUTECH.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Preu €

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

16,77000 =

9,03232

Ajudant muntador

0,600 /R x

14,41000 =

7,76122

Subtotal...
Materials:
BEV32A51H3X6

u

Parcial

Controlador diferencial ECONTROL per a regulaci?
d'una instal?laci?, amb 4 sondes d'entrada i 1 sortida,
amb pantalla de visualitzaci?, ref. B66902001 de la
s?rie Controladors de BUTECH

1,000

x

109,49000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,79354

Import

16,79354

109,49000

109,49000

109,49000

126,28354
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

126,28354

P- 311 ESRICG03

pa

previsió costos escomesa d'aigua

Rend.: 1,000

984,46 €

P- 312 ESRICG05

u

Aixeta temporitzada , mural, muntada superficialment,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´.

Rend.: 1,092

35,42 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012J000

h

A013J000

h

Parcial

Oficial 1a lampista

0,300 /R x

17,06000 =

4,68681

Ajudant lampista

0,075 /R x

14,39000 =

0,98832

Subtotal...
Materials:
BJ299121

u

Aixeta temporitzada per a safareigs, mural, per a
muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

1,000

x

5,67513

29,66000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

5,67513

29,66000

29,66000

29,66000

1,50%

0,08513

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

35,42026

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,42026
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
U

P- 313 ESRICS02

DESCRIPCIÓ

h

Rend.: 1,069

Suministro e instalación de aislamiento Rubaflex de
30mm de espesor y 89mm de diametro, fabricado en
espuma elastomérica de caucho sintético de color
negro. Presenta una elevada resistencia frente a
agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco,
hongos y parásitos), al tiempo que no contiene
partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo,
fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta
resistencia y durabilidad. Rango de temperatura:
-40°C + 105°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO
8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia
a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615):
=10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086
(DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101°
kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego:
Euroclase B- s3, d0. Resistencia a la corrosión:
Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) <
0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH
neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente.
Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A).
Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas
cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente.
Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos:
Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma..
Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Mà d'obra:
A012G000

PREU

Oficial 1a calefactor

Unitats
0,163 /R x

11,19 €

Preu €
16,77000 =
Subtotal...

Materials:

Parcial

Import

2,55707
2,55707

2,55707
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BSRICS02

UA
U

DESCRIPCIÓ
Aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 89mm de
diametro, fabricado en espuma elastomérica de
caucho sintético de color negro. Presenta una elevada
resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros,
nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que
no contiene partículas sólidas perjudiciales para la
salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC
-HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de
temperatura: -40°C + 105°C. Conductividad térmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C.
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua
EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al
vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO
12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr).
Reacción al fuego: Euroclase B- s3, d0. Resistencia a
la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005,
Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005
DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y
parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación
acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO
11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia
al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente.
Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC CFC, según norma.

PREU
1,000

8,63000 =

x

Subtotal...
Altres:
D%N00020300

%

Gastos generales

3,00 % S/

8,63000

8,63000

8,63000

=

Subtotal...

u

P- 314 ESRICS04

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,18707

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,18707

Rend.: 1,360

Bomba de recirculació marca Grundfos model
MAGNA1 tipus 25/40. Instal.lada, AÏLLADA i
programada

452,01 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,819 /R x

16,77000 =

10,09899

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,819 /R x

14,39000 =

8,66574

Subtotal...
Altres:

18,76473

Import

18,76473
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
MCLIE005

UA
u

DESCRIPCIÓ
Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA
tipus 25/40.

PREU
1,000

432,96000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 315 ESRICS05

u

432,96000
432,96000

432,96000

1,50%

0,28147

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

452,00620

COST EXECUCIÓ MATERIAL

452,00620

Rend.: 1,453

Bomba de recirculació marca Grundfos model
MAGNA1 tipus 25/60. Instal.lada, AÏLLADA i
programada

531,24 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,817 /R x

16,77000 =

9,42952

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,817 /R x

14,39000 =

8,09128

Subtotal...
Altres:
MSRCLI02

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA
1 tipus 25/60.

1,000

17,52080

513,46000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 316 ESRICS06

u

Import

17,52080

513,46000
513,46000

513,46000

1,50%

0,26281

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

531,24361

COST EXECUCIÓ MATERIAL

531,24361

Rend.: 1,232

Bomba de recirculació marca Grundfos model UPN
20-07 especial ACS. Instal.lada, AÏLLADA i
programada

321,41 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A012G000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a calefactor

0,817 /R x

16,77000 =

11,12101

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,817 /R x

14,39000 =

9,54272

Subtotal...
Altres:
MSRCLI03

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model UPN
20-07 especial ACS

1,000

20,66373

300,44000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 317 ESRICS13

h

A013G000

h

300,44000

U

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

321,41369

COST EXECUCIÓ MATERIAL

321,41369

Rend.: 1,113

51,28 €

Suministro e instalación de válvula de 3 vías sin
actuador PN10. Conexiones roscadas a 1 1/4´´.
Rotación angular de 90º. Temperatura de fluido 2 a
120ºC. Máxima presión permitida 1000 Kpa. Incluso
accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.

Preu €

Parcial

Oficial 1a calefactor

0,245 /R x

16,77000 =

3,69151

Ajudant calefactor

0,245 /R x

14,39000 =

3,16761

Válvula de 3 vías sin actuador PN10. Conexiones
roscadas a 1 1/4´´. Rotación angular de 90º.
Temperatura de fluido 2 a 120ºC. Máxima presión
permitida 1000 Kpa. Consultar al departamento
técnico o comercial de Saltoki, la compatibilidad con
los actuadores de SIEMENS.

1,000

x

6,85912

44,42000 =

Subtotal...
Altres:
D%N00020300

%

Gastos generales

300,44000
0,30996

Subtotal...
Materials:
BSRICS13

300,44000

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012G000

20,66373

3,00 % S/

Import

6,85912

44,42000

44,42000

44,42000

=

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

51,27912

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,27912
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 318 ESRICS14

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,214

Suministro e instalación de actuador motorizado de
motor sincrono, con accionamiento manual/automático
con carcasa de aluminio y cubierta de plástico. Tipo de
señal 3 puntos y tensión de alimentación230Vac.
Tiempo de carrera 135s. Incluso accesorio, pequeño
material, mano de obra de instalación y pruebas.
Unitats

88,46 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,245 /R x

16,77000 =

3,38439

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,245 /R x

14,39000 =

2,90408

Subtotal...
Materials:
BSRICS14

U

Actuador motorizado de motor síncrono, con
accionamiento manual/automático con carcasa de
aluminio y cubierta de plástico. Tipo de señal 3 puntos
y tensión de alimentación 230Vac. Tiempo de carrera
135s. Consultar al departamento técnico o comercial
de Saltoki, la compatibilidad con las válvulas de
SIEMENS.

1,000

6,28847

82,17000 =

x

Subtotal...
Altres:
D%N00020300

%

Gastos generales

3,00 % S/

Import

6,28847

82,17000

82,17000

82,17000

=

Subtotal...

P- 319 ESRICS15

u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

88,45847

COST EXECUCIÓ MATERIAL

88,45847

Rend.: 1,126

VALVULA
OVENTROP
EQUILIBRADO
HYDROCONTROL R 32 ROSCA 11/4 OV
Unitats

56,51 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,245 /R x

16,77000 =

3,64889

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,245 /R x

14,39000 =

3,13104

Subtotal...
Materials:
BSRICS15

U

Válvula de equilibrado Oventrop Hydrocontrol R 11/4´´
con conexiones roscadas hembra. cuerpo y cabezal en
bronce, obturador con cierre en PTFE, vástago y
obturador en latón resistente a la descinficación. con
tomas de presión y sistema de preajuste. PN 25
temperatura de trabajo 150°C.

1,000

x

6,77993

49,73000 =

Subtotal...
Altres:
D%N00020300

%

Gastos generales

3,00 % S/
Subtotal...

6,77993

49,73000

49,73000
=

Import

49,73000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 320 ESRICS16

u

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

56,50993

COST EXECUCIÓ MATERIAL

56,50993

Rend.: 1,143

VALVULA
OVENTROP
EQUILIBRADO
HYDROCONTROL R 40 ROSCA 11/2 OV
Unitats

63,03 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,245 /R x

16,77000 =

3,59462

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,245 /R x

14,39000 =

3,08447

Subtotal...
Materials:
BSRICS16

U

Válvula de equilibrado Oventrop Hydrocontrol R 11/2´´
con conexiones roscadas hembra. cuerpo y cabezal en
bronce, obturador con cierre en PTFE, vástago y
obturador en latón resistente a la descinficación. con
tomas de presión y sistema de preajuste. PN 25
temperatura de trabajo 150°C.

1,000

6,67909

56,35000 =

x

Subtotal...
Altres:
D%N00020300

%

Gastos generales

3,00 % S/

Import

6,67909

56,35000

56,35000

56,35000

=

Subtotal...

P- 321 ESRICS17

u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

63,02909

COST EXECUCIÓ MATERIAL

63,02909

Rend.: 1,025

Suministro e instalación de válvula de retención tipo
York fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164.
Con roscas hembra de 1´´. Con cierre en NBR y
muelle de acero inoxidable. Temperatura máxima
90ºC. Incluso accesorio, pequeño material, mano de
obra de instalación y pruebas.
Unitats

11,44 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,245 /R x

16,77000 =

4,00844

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,245 /R x

14,39000 =

3,43956

Subtotal...
Materials:
BSRICS17

U

Válvula de retención tipo York fabricada en latón
según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de
1´´. Con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable.
Temperatura máxima 90ºC. Peso 0,278 kg.

1,000

x

3,99000 =

Subtotal...
Altres:

7,44800

Import

7,44800

3,99000

3,99000

3,99000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
D%N00020300

UA
%

DESCRIPCIÓ
Gastos generales

PREU
3,00 % S/

=

Subtotal...

P- 322 ESRICS18

u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,43800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,43800

Rend.: 1,028

Suministro e instalación de válvula de retención tipo
York fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164.
Con roscas hembra de 1 1/4´´. Con cierre en NBR y
muelle de acero inoxidable. Temperatura máxima90ºC.
Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de
instalación y pruebas.
Unitats

Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

13,41 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a calefactor

0,245 /R x

16,77000 =

3,99674

Ajudant calefactor

0,245 /R x

14,39000 =

3,42952

Subtotal...
Materials:
BSRICS18

U

Válvula de retención tipo York fabricada en latón
según UNE-EN 12165/12164. Con roscas hembra de
1 1/2´´. Con cierre en NBR y muelle de acero
inoxidable. Temperatura máxima 90ºC. Peso 0,372 kg.

1,000

7,42626

5,98000 =

x

Subtotal...
Altres:
D%N00020300

%

Gastos generales

3,00 % S/

Import

7,42626

5,98000

5,98000

5,98000

=

Subtotal...

P- 323 ESRICS19

u

Suministro e instalación de filtro de malla en Y para
circuitos de agua de 1 1/4´´ con doble malla de
0,25mm. Presión máxima de trabajo 16Bar y
temperatura máxima 100ºC.
Incluso accesorio,
pequeño material, mano de obra de instalación y
pruebas.

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,40626

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,40626

Rend.: 1,039

Unitats

18,61 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,245 /R x

16,77000 =

3,95443

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,245 /R x

14,39000 =

3,39321

Subtotal...
Materials:

7,34764

Import

7,34764

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

288

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BSRICS19

UA
U

DESCRIPCIÓ
Filtro de malla en Y para circuitos de agua de 1 1/4´´
con doble malla de 0,25mm. Presión máxima de
trabajo 16Bar y temperatura máxima 100ºC. Peso
0,566 kg.

PREU
1,000

11,26000 =

x

Subtotal...
Altres:
D%N00020300

%

Gastos generales

3,00 % S/

11,26000

11,26000

11,26000

=

Subtotal...

u

P- 324 ESRICS20

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,60764

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,60764

Rend.: 1,086

radiador Panel PCCP 600X600 A4 d'acer doble
convector per instal.lació BITUBULAR instal.lat amb
suports inclosos

81,14 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500 /R x

16,77000 =

7,72099

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500 /R x

14,39000 =

6,62523

Subtotal...

14,34622

Materials:
BEW31200

u

Suport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar

2,000

x

0,42000 =

0,84000

BSRICS20

u

radiador Panel PCCP 600X600 A4 d'acer doble
convector per instgal.lació BITUBULAR

1,000

x

65,95000 =

65,95000

Subtotal...

P- 325 ESRICS21

u

h

66,79000

81,13622

COST EXECUCIÓ MATERIAL

81,13622

Rend.: 1,086

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió de 3/4´´. muntat i provat

Oficial 1a calefactor

14,34622

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012G000

66,79000

Import

0,250 /R x

40,99 €

Preu €
16,77000 =

Parcial
3,86050

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013G000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant calefactor

PREU
0,250 /R x

14,39000 =
Subtotal...

Materials:
BSRICS21

u

Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió de 3/4´´

1,000

33,82000 =

x

Subtotal...

P- 326 ESRICS22

u

h

A013G000

h

Ajudant calefactor

u

Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió d'1´´

u

Rend.: 1,339

h

A013G000

h

u

Parcial

0,250 /R x

16,77000 =

3,13107

0,250 /R x

14,39000 =

2,68671

1,000

123,91000 =

x

5,81778

5,81778

123,91000

123,91000

123,91000

129,72778

COST EXECUCIÓ MATERIAL

129,72778

Rend.: 3,565

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

369,54 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a calefactor

0,250 /R x

16,77000 =

1,17602

Ajudant calefactor

0,250 /R x

14,39000 =

1,00912

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...
Materials:
BSRICS23

33,82000

129,73 €

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012G000

33,82000

40,99312

Subtotal...

P- 327 ESRICS23

33,82000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Materials:
BSRICS22

7,17312

40,99312

Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió d'1´´

Oficial 1a calefactor

7,17312

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012G000

3,31262

1,000

x

367,35000 =

Subtotal...

2,18514

Import

2,18514

367,35000

367,35000

367,35000

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 328 ESRICS24

u

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

369,53514

COST EXECUCIÓ MATERIAL

369,53514

Rend.: 2,498

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

308,28 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,250 /R x

16,77000 =

1,67834

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,250 /R x

14,39000 =

1,44015

Subtotal...
Materials:
BSRICS24

u

Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1'' i kvs=10, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

1,000

305,16000 =

x

Subtotal...

3,11849

Import

3,11849

305,16000

305,16000

305,16000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

308,27849

COST EXECUCIÓ MATERIAL

308,27849

P- 329 ESRICS25

pa

maniguets antivibratoris DN40

Rend.: 1,000

23,99 €

P- 330 ESRICS30

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model
MAGNA1 tipus 25/80. Instal.lada, AÏLLADA i
programada

Rend.: 1,545

602,35 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A012G000

h

A013G000

h

Preu €

Oficial 1a calefactor

0,817 /R x

16,77000 =

8,86802

Ajudant calefactor

0,817 /R x

14,39000 =

7,60947

Subtotal...
Materials:

Parcial

16,47749

Import

16,47749

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
MSRCLI04

UA
u

DESCRIPCIÓ
Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA
1 tipus 25/60.

PREU
1,000

585,63000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 331 ESRIF001

U

Mà d'obra:
A012J000

h

A013J000

h

585,63000

0,24716

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

602,35465

COST EXECUCIÓ MATERIAL

602,35465

Rend.: 1,858

Unitats

2.075,06 €

Preu €

U

2,000 /R x

17,06000 =

18,36383

Ajudant lampista

2,000 /R x

14,39000 =

15,48977

INTERACUMULADOR VITRO GH DPV/I/BC 800L
Suministro e instalación de interacumulador
Greenheiss modelo DPV/I/BC de 800 litros de
capacidad con aislamiento térmico de poliuretano
expandido libre de CFC y HCFC. Presión máxima de
trabajo 10 bar. Temperatura máxima de trabajo 95 ºC.
Superficie del intercambiador de 7 metros cuadrados,
apto para su utilización con bomba de calor. Ánodo de
magnesio anticorrosión. Montaje apoyado en suelo.
Diámetro exterior: 790mm. Altura: 1790mm. Peso:
210kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de
obra de instalación y pruebas.

1,000

x

1.960,82000 =

Subtotal...
Altres:
%AUX001

%

Parcial

Oficial 1a lampista

Subtotal...
Materials:
BSRIF001

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

585,63000

1,50%

INTERACUMULADOR
VITRO
GREENHEISS
DPV/I/BC 800L PIE o similar. MUNTAT I EN
FUNCIONAMENT, INCLOU ACCESSORIS
Suministro e instalación de interacumulador
Greenheiss modelo DPV/I/BC de 800 litros de
capacidad con aislamiento térmico de poliuretano
expandido libre de CFC y HCFC. Presión máxima de
trabajo 10 bar. Temperatura máxima de trabajo 95 ºC.
Superficie del intercambiador de 7 metros cuadrados,
apto para su utilización con bomba de calor. Ánodo de
magnesio anticorrosión. Montaje apoyado en suelo.
Diámetro exterior: 790mm. Altura: 1790mm. Peso:
210kg.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de
obra de instalación y pruebas o similar.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

585,63000

3,00 % S/

1.994,67367 =

33,85360

Import

33,85360

1.960,82000

1.960,82000
59,84021

1.960,82000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
%N00010200

UA
%

DESCRIPCIÓ
Medios auxiliares

PREU
1,00 % S/

2.054,51400 =
Subtotal...

P- 332 ESRIF002

U

20,54514
80,38535

80,38535

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2.075,05895

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.075,05895

Rend.: 1,323

SISTEMA AEROTÈRMIA PER ESCALFAMENT ACS
MARCA MITSUBISI ELECTRIC MODEL ECODAN
SPLIT. INCLOU :
-Suministr de HYDROBOX per a sistema ECODAN
SPLIT de MITSUBISHI ELECTRIC. NO inclou tanque
de ACS, vas de expansión ni resistencias de
recolçament. Modelo EHSE-MEC.
-Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
-Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1
-Suministre, de Unidad exterior ecodan modelo Split
de MITSUBISHI ELECTRIC, de capacidad 8.0 KW y
COP de 4.40, temperatura máx. de impulsió de 60º
para calefacció i 5º min en refrigeració
Modelo PUHZ-SW75VHA.
-ampolla d'equilibri BAXI model BALANCE DE 1 1/4´´
-AILLAMENTS
-PAC-TH011TK-E termistor per saber temperatura
dipòsit ACS

4.010,09 €

totalment muntat i provat, inclou posada en marxa
servei técnic oficial.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

8,000 /R x

16,77000 =

101,40590

A013G000

h

Ajudant calefactor

8,000 /R x

14,39000 =

87,01436

Subtotal...
Materials:
BF5A4200

m

BF5A5200

m

Tub de
nominal
12735-1
Tub de
nominal
12735-1

188,42026

coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN

3,000

x

0,91000 =

2,73000

coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN

3,000

x

1,96000 =

5,88000

Import

188,42026
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BFQ33C6A

m

BFQ33C7A

m

BFY5CL00

u

BFY5CN00

u

BSRIF002

U

BSRIF003

U

BSRIF004

U

BSRIF005

UA

u

DESCRIPCIÓ
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 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000
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 22 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat
Suministro, de Unidad exterior ecodan modelo Split de
MITSUBISHI ELECTRIC, de capacidad 8.0 KW y
COP de 4.40, temperatura máx. de impulsión de 60º
para calefacción y 5º min en refrigeración
Modelo PUHZ-SW75VHA.
Suministre de HYDROBOX para sistema ECODAN
SPLIT de MITSUBISHI ELECTRIC. NO inclou tanc de
ACS, vas de expansión ni resistencias de recolçament.
Modelo EHSE-MEC. Inclou suports per a paret.
ACCESORIS HIDROKIT, INCLOU:
PAC-SG61DS-E Kit desagüe PUHZ-SW75~120
PAC-TH011-E Sondas Tª para control de dos zonas
PAC-RC01-E Tapa para hueco mando
PAR-WT50R-E Mando inalámbrico por radiofrecuencia
PAR-WR51R-E
Receptor
inalámbrico
por
radiofrecuencia
ampolla d'equilibri BAXI model BALANCE DE 1 1/4´´
Per alienant de separació hidràulica Entre el circuit
primari (caldera senzilla o Diverses calderes en
cascada) i el circuit secundari (radiadors o sòl radiant).
• Evita la Possible interferència entre els circuladors de
primari i secundari. • Queda garantit el correcte cabal
Mitjançant el circuit primari, INDEPENDENTMENT des
del lloc de passi en el circuit secundari.
• Cos FABRICAT en Acer d'Alta Qualitat. • Quatre
Connexions de ràcords 3 peces femella per a una
Connexió circuits primari i secundari. • Purgador d'aire
automàtic. • Aixeta de baixada de 1/2 ´´amb presa per
una Connexió mànega. • Tap de 1/2 ´´per a presa
auxiliar de termòmetre.
roscades BALANÇ
• Aïllant tèrmic en poliuretà Expandit de 20 mm revestit
en alumini, que reduir les Pèrdues de calor i evita la
Formació de condensació. • Internament, a la part
superior, del separador, incorporar-se i ONU Element
Que separa les bombolles d'aire contingudes en
l'Aigua, facilitant la seva Eliminació Mitjançant el

PREU
3,000

x

2,38000 =

7,14000

3,000

x

2,42000 =

7,26000

3,000

x

0,61000 =

1,83000

3,000

x

0,67000 =

2,01000

1,000

x

1.547,29000 =

1.547,29000

1,000

x

1.824,83000 =

1.824,83000

1,000

x

172,91000 =

172,91000

1,000

x

249,79000 =

249,79000

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3.821,67000

3.821,67000

4.010,09026
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

4.010,09026

P- 333 ESRIG001

pa

costos escomesa drets

Rend.: 1,000

410,70 €

P- 334 ESRIG002

u

armari de poliester per a comptador gs BT de 25m3/h

Rend.: 1,082

93,66 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,600 /R x

16,77000 =

9,29945

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,600 /R x

14,39000 =

7,97967

Subtotal...
Materials:
BSRIG000

u

armari de poliester per a comptador gs BT de 25m3/h

1,000

x

76,38000 =
Subtotal...

17,27912

Import

17,27912

76,38000
76,38000

76,38000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

93,65912

COST EXECUCIÓ MATERIAL

93,65912
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 335 ESRPLL01

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Construcció de un Sistema de protecció contra les
integrals DESCÀRREGUES elèctriques atmosfèriques,
per Compost:
Protecció externa enfront el llamp:
? Construcció de un Sistema de Protecció Contra el
Rayo. Codi Tècnic de l'Edificació CTE SUA-8
? Certificació del Sistema per part de QUIBAC, SA
Entitat d'Inspecció, Empresa acreditada per ENAC
(Entitat Nacional d'Acreditació), nombre 41 / EI069.

2.180,39 €

Inclou:
Construcció d & una instalacion de parallamps
equipada amb terminals del Sistema de Nacions
Unides INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat)
Necessaris Materials:
- Ref. 101.009: 1 de terminals del Sistema INGESCO
PDC (Parallamps Normalitzat) Model 6.4 (UNE 50.164)
- Ref. 111012: 1 Peça Adaptació 1 1/2 ´´Ø20mm
conductor rodó
- Ref. 114.041: 1 Pal 6 m Ø1'1 / 2 ´´amb unió interior
AC.GALV
- Ref. 118.081: 8 Abraçadora M-8 per a cable de 50
mm2 (UNE 50.164)
- Ref. 117.072: 14 Cable trenat de coure 50 mm (UNE
50.164)
- Ref. 112.024: 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1 / 2 ´´
- Ref. 119.091: 1 Tub de Protecció ferro galvanitzat
(3m) + PVC
- Ref. 255.007: 1 Sistema de posada a terra tipus
INGESCO per Format: Elèctrodes (Màxim 9), arqueta
de registre amb pont de comprovació i maniguets per
Connexió de les piques.
? COL·LOCACIÓ D'UN comptador de llamps CDR-11
Necessaris Materials:
- Ref. 430.019: 1 Comptador de llamps CDR-11
-Certificat d'Inspecció de 1 s instal·lació (és) de
parallamps 1 Través de l'Entitat d'Inspecció núm. 41 /
EI069, acreditada per ENAC (Entitat Nacional
d'Acreditació) en base Als Requeriments establerts
SEGONS l'exigència bàsica SUA: 8 del Codi Tècnic de
l'Edificació ´´Seguretat Davant del risc Causat per
l'Acció del llamp´´ SUA.B i annex
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Materials:

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
PSRPLL01

UA
u

DESCRIPCIÓ
Construcció de un Sistema de protecció contra les
integrals DESCÀRREGUES elèctriques atmosfèriques,
per Compost:
Protecció externa enfront el llamp:
? Construcció de un Sistema de Protecció Contra el
Rayo. Codi Tècnic de l'Edificació CTE SUA-8
? Certificació del Sistema per part de QUIBAC, SA
Entitat d'Inspecció, Empresa acreditada per ENAC
(Entitat Nacional d'Acreditació), nombre 41 / EI069.

PREU
1,000

x

2.180,39000 =

2.180,39000

Inclou:
Construcció d & una instalacion de parallamps
equipada amb terminals del Sistema de Nacions
Unides INGESCO PDC (Parallamps Normalitzat)
Necessaris Materials:
- Ref. 101.009: 1 de terminals del Sistema INGESCO
PDC (Parallamps Normalitzat) Model 6.4 (UNE 50.164)
- Ref. 111012: 1 Peça Adaptació 1 1/2 ´´Ø20mm
conductor rodó
- Ref. 114.041: 1 Pal 6 m Ø1'1 / 2 ´´amb unió interior
AC.GALV
- Ref. 118.081: 8 Abraçadora M-8 per a cable de 50
mm2 (UNE 50.164)
- Ref. 117.072: 14 Cable trenat de coure 50 mm (UNE
50.164)
- Ref. 112.024: 1 Ancoratge placa 15cm Ø1'1 / 2 ´´
- Ref. 119.091: 1 Tub de Protecció ferro galvanitzat
(3m) + PVC
- Ref. 255.007: 1 Sistema de posada a terra tipus
INGESCO per Format: Elèctrodes (Màxim 9), arqueta
de registre amb pont de comprovació i maniguets per
Connexió de les piques.
? COL·LOCACIÓ D'UN comptador de llamps CDR-11
Necessaris Materials:
- Ref. 430.019: 1 Comptador de llamps CDR-11
-Certificat d'Inspecció de 1 s instal·lació (és) de
parallamps 1 Través de l'Entitat d'Inspecció núm. 41 /
EI069, acreditada per ENAC (Entitat Nacional
d'Acreditació) en base Als Requeriments establerts
SEGONS l'exigència bàsica SUA: 8 del Codi Tècnic de
l'Edificació ´´Seguretat Davant del risc Causat per
l'Acció del llamp´´ SUA.B i annex
Subtotal...

P- 336 ESRPLL03

h

h

2.180,39000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.180,39000

Rend.: 1,016

h

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

2.180,39000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Maquinària:
C1504S00

2.180,39000

1,000 /R x

Preu €
37,08000 =
Subtotal...

Parcial

36,50 €
Import

36,49606
36,49606

36,49606
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 337 EY011321

m

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

36,49606

COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,49606

Rend.: 1,016

2,29 €

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

14,59000 =

1,43602

A0140000

h

Manobre

0,040 /R x

13,56000 =

0,53386

Subtotal...
Maquinària:
C200G000

h

Màquina de fer regates

0,040 /R x

1,96988

1,17000 =
Subtotal...

0,04606

m3

Aigua

0,002

x

0,67000 =

0,00134

B0521100

kg

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

3,030

x

0,08000 =

0,24240

DESPESES AUXILIARS

1,96988

0,04606

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

0,24374

0,04606

0,24374

1,50%

0,02955

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,28923

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,28923
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 338 EY021312

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,016

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

5,04 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,250 /R x

14,59000 =

3,59006

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

13,56000 =

1,33465

Subtotal...

4,92471

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,001

x

0,67000 =

0,00067

B0521100

kg

0,505

x

0,08000 =

0,04040

B0521200

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,0051

x

0,08000 =

0,00041

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 339 EY031000

u

0,04148

Import

4,92471

0,04148

1,50%

0,07387

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,04006

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,04006

Rend.: 1,016

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de
sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350
mm de fondària.

4,96 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,250 /R x

Preu €
14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

0,250 /R x

5,94000 =

Parcial

Import

3,44980
3,44980
1,46161

3,44980
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

P- 340 F21110A4

1,46161

1,46161

1,50%

0,05175

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,96316

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,96316

Rend.: 1,015

Enderroc de petita edificació o part d'edificació, armari
o grades, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i/o mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

6,75 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc.
Inclou l'enderroc de fonaments, soleres, murs de
contenció i mitgeres si escau, separació de residus,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

Parcial

13,56000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1311430

h

C1312340

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,050 /R x

50,70000 =

2,49754

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,050 /R x

58,81000 =

2,89704

DESPESES AUXILIARS

P- 341 F2168943

m2

1,33596
1,33596

Subtotal...

Import

5,39458

1,33596

5,39458

1,50%

0,02004

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,75058

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,75058

Rend.: 1,015

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment
de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

10,43 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc.
Inclou l'enderroc de la part proporcional de fonaments i
remats si escau, separació de residus, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega.
Unitats
Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Manobre

0,350 /R x

13,56000 =

4,67586

PREU

A0150000

h

Manobre especialista

0,350 /R x

14,02000 =

4,83448

Subtotal...
Maquinària:
C2001000

h

Martell trencador manual

0,350 /R x

9,51034

2,25000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

m2

P- 342 F2168963

9,51034

0,77586
0,77586

0,77586

1,50%

0,14266

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

10,42886

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,42886

Rend.: 1,015

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment,
ceràmica o pedra, de 30 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

11,02 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'enderroc.
Inclou l'enderroc de la part proporcional de fonaments,
separació de residus, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta demolició i càrrega.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,370 /R x

13,56000 =

4,94305

A0150000

h

Manobre especialista

0,370 /R x

14,02000 =

5,11074

Subtotal...
Maquinària:
C2001000

h

Martell trencador manual

0,370 /R x

10,05379

2,25000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

10,05379

0,82020
0,82020

0,82020

1,50%

0,15081

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,02480

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,02480
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 343 F216R243

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,014

Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària,
com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica. Inclou tall de peces, separació de residus, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega.

Unitats

2,66 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

13,56000 =

0,66864

A0150000

h

Manobre especialista

0,100 /R x

14,02000 =

1,38264

Subtotal...
Maquinària:
C1101200

h

C1311440

h

Compressor amb dos martells pneumàtics
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

2,05128

0,050 /R x

10,86000 =

0,53550

0,0007 /R x

61,50000 =

0,04246

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 344 F216R443

m

0,57796

Import

2,05128

0,57796

1,50%

0,03077

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,66001

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,66001

Rend.: 1,014

Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a
màxim, i enderroc de daus de formigó si escau, a mà i
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

3,32 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica. Inclou tall de peces, separació de residus, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,070 /R x

13,56000 =

0,93609

A0150000

h

Manobre especialista

0,120 /R x

14,02000 =

1,65917

Subtotal...
Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

2,59526

0,060 /R x

10,86000 =

0,64260

0,0007 /R x

61,50000 =

0,04246

Subtotal...

0,68506

Import

2,59526

0,68506
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 345 F2191305

m

1,50%

0,03893

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,31925

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,31925

Rend.: 1,016

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor.

2,77 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de
demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a l seva correcte demolició.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,100 /R x

Parcial

14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1101200

h

C1313330

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050 /R x

10,86000 =

0,53445

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024 /R x

35,31000 =

0,83409

DESPESES AUXILIARS

m2

P- 346 F2194AG5

1,37992
1,37992

Subtotal...

Import

1,36854

1,37992

1,36854

1,50%

0,02070

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,76916

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,76916

Rend.: 1,016

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió o
contenidor.

2,87 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de
demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
demolició i càrrega.
Unitats
Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Preu €

Parcial

0,057 /R x

44,75000 =

2,51058

0,0059 /R x

61,50000 =

0,35714

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,86772

Import

2,86772

2,86772
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 347 F2194JE1

m2

2,86772

Rend.: 1,016

Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió.

11,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de
demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
demolició i càrrega.
Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

Preu €

0,466 /R x

Parcial

14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1101200

h

C1313330

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,233 /R x

10,86000 =

2,49053

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,058 /R x

35,31000 =

2,01573

DESPESES AUXILIARS

m2

P- 348 F2194XG5

6,43043
6,43043

Subtotal...

Import

4,50626

6,43043

4,50626

1,50%

0,09646

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,03315

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,03315

Rend.: 1,012

2,41 €

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de
demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
demolició i càrrega.
Unitats

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Preu €

Parcial

0,050 /R x

44,75000 =

2,21097

0,0033 /R x

61,50000 =

0,20054

Subtotal...

2,41151

Import

2,41151

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,41151

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,41151

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

304

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 349 F219FFC0

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,016

Tall en paviment de formigó o panot, de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

5,00 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica de tall. Inclou transport i retirada de maquinària,
tria, retirada, transport i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

Preu €

0,250 /R x

Parcial

14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

0,250 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

P- 350 F21B3001

3,44980
3,44980

6,09000 =

Import

3,44980

1,49852
1,49852

1,49852

1,50%

0,05175

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,00007

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,00007

Rend.: 1,015

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió o acopi per a posterio
recol·locació.

11,16 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica. Inclou tall de peces, demolició de fonament si
escau, separació de residus, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta demolició i càrrega.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,052 /R x

16,26000 =

0,83302

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,300 /R x

16,51000 =

4,87980

A0140000

h

Manobre

0,210 /R x

13,56000 =

2,80552

A0150000

h

Manobre especialista

0,060 /R x

14,02000 =

0,82877

Subtotal...
Maquinària:
C1101200

h

C200S000

h

9,34711

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,030 /R x

10,86000 =

0,32099

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,300 /R x

4,58000 =

1,35369

Subtotal...

1,67468

Import

9,34711

1,67468

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

305

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 351 F21D3JJ1

m

h

0,14021

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,16200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,16200

Rend.: 1,016

5,03 €

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de
demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
demolició i càrrega.

Mà d'obra:
A0150000

1,50%

Manobre especialista

Unitats

Preu €

0,208 /R x

Parcial

14,02000 =
Subtotal...

2,87024
2,87024

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,104 /R x

10,86000 =

1,11165

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,029 /R x

35,31000 =

1,00786

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 352 F21DMG02

m

Import

2,11951

2,87024

2,11951

1,50%

0,04305

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,03280

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,03280

Rend.: 1,012

Demolició d'arqueta o pou preexistent, de 70x70 cm de
dimensió màxima i qualsevol alçada, de parets de 15
cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.

3,38 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amicament
teòrica de demolició. Inclou tapa, marc, base, talls, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta demolició i
càrrega.
Unitats
Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,097 /R x

Preu €
35,31000 =
Subtotal...

Parcial

Import

3,38446
3,38446

3,38446

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

306

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 353 F21G0030

u

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,38446

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,38446

Rend.: 1,016

Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem,
companyia o centre autoritzat degestió de residus,
d'enllumenat o altre servei existent, de qualsevol tipus,
incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació si
escau, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

71,39 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada,
transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al
seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o
deposició.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,3367 /R x

16,26000 =

5,38853

A0140000

h

Manobre

0,6734 /R x

13,56000 =

8,98750

Subtotal...

14,37603

Maquinària:
C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,3367 /R x

44,75000 =

14,83004

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,4066 /R x

35,31000 =

14,13095

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,3367 /R x

26,17000 =

8,67268

C1503000

h

Camió grua

0,3367 /R x

31,54000 =

10,45228

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,3367 /R x

26,50000 =

8,78204

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

56,86799

Import

14,37603

56,86799

1,00%

0,14376

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

71,38778

COST EXECUCIÓ MATERIAL

71,38778

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

307

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 354 F21H1641

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,016

Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, desconnexió de línies
elèctriques, enderroc de fonament de formigó a mà i
amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

52,84 €

Totalment acabat. Inclou desconnexió de línies
elèctriques, tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
desmuntatge, càrrega i trasllat o deposició.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

16,77000 =

3,30118

A0140000

h

Manobre

0,560 /R x

13,56000 =

7,47402

A0150000

h

Manobre especialista

1,125 /R x

14,02000 =

15,52411

Subtotal...

26,29931

Maquinària:
C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

1,125 /R x

10,33000 =

11,43824

C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,500 /R x

29,88000 =

14,70472

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 355 F21Q2501

u

26,14296

Import

26,29931

26,14296

1,50%

0,39449

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

52,83676

COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,83676

Rend.: 1,012

2,91 €

Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al
seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o
deposició.
Unitats

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,150 /R x

Preu €
14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,075 /R x

10,86000 =
Subtotal...

Parcial

Import

2,07806
2,07806

2,07806

0,80484
0,80484

0,80484

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

308

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 356 F21QBB01

u

1,50%

0,03117

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,91407

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,91407

Rend.: 1,016

Desmuntatge de font per a exterior preexistent, i acopi
per a posterior aprofitament, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor.

60,55 €

Totalment acabat. Inclou anulació temporal o definitiva
de la instal·lació de subministrament i evacuació
d'aigua existent, acopi fins a la seva recol·locació, tria,
retirada, transport i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge i
aplec.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,700 /R x

16,77000 =

11,55413

A0150000

h

Manobre especialista

1,400 /R x

14,02000 =

19,31890

Subtotal...

30,87303

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,700 /R x

10,86000 =

7,48228

C1503000

h

Camió grua

0,700 /R x

31,54000 =

21,73031

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 357 F21R12F5

u

29,21259

Import

30,87303

29,21259

1,50%

0,46310

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

60,54872

COST EXECUCIÓ MATERIAL

60,54872

Rend.: 1,024

Tala controlada cistella mecànica d'arbre, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre
camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge.

752,25 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou tria, retirada,
transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta tala, carrega, trasllat i deposició.
Unitats
Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

309

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012P000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a jardiner

5,200 /R x

19,46000 =

98,82031

PREU

A013P000

h

Ajudant jardiner

2,600 /R x

17,26000 =

43,82422

Subtotal...

142,64453

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

6,380 /R x

31,54000 =

196,50898

C150MC50

h

5,200 /R x

15,55000 =

78,96484

CR11B700

h

2,060 /R x

32,21000 =

64,79746

CRE23000

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m
, sense operari
Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
Motoserra

5,200 /R x

2,17000 =

11,01953

Subtotal...
Materials:
B2RA9SB0

t

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a 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)
Deposició controlada a 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)

351,29081

1,000

x

31,23000 =

31,23000

4,320

x

52,07000 =

224,94240

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

P- 358 F2225241

256,17240

142,64453

351,29081

256,17240

1,50%

2,13967

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

752,24741

COST EXECUCIÓ MATERIAL

752,24741

Rend.: 1,016

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m
de fondària, en terreny compacte, amb pala
excavadora i amb les terres deixades a la vora.

5,65 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació.
Inclou part proporcional d'esponjament, temps
d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
excavació i visualització dels serveix preexistents.
Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,020 /R x

Preu €
13,56000 =
Subtotal...

Maquinària:
C13124C0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t

0,0528 /R x

103,49000 =
Subtotal...

Parcial

Import

0,26693
0,26693

0,26693

5,37822
5,37822

5,37822

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

310

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 359 F227T00F

m2

1,50%

0,00400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,64915

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,64915

Rend.: 1,016

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM.

0,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica. Inclou tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per al seu correcte repàs i piconatge.
Unitats

Preu €

Parcial

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,010 /R x

40,64000 =

0,40000

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011 /R x

46,78000 =

0,50648

Subtotal...

P- 360 F931201F

m3

0,90648

Import

0,90648

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,90648

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,90648

Rend.: 1,061

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM.

16,77 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica. Inclou subministrament de material,
compactació, reg, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

Preu €
13,56000 =
Subtotal...

Parcial
0,63902
0,63902

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

40,64000 =

1,34062

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,030 /R x

46,78000 =

1,32271

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

29,49000 =

0,69486

Subtotal...

Import

3,35819

0,63902

3,35819

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

311

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B0111000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

m3

Aigua

0,050

x

0,67000 =

0,03350

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

11,07000 =

12,73050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 361 F96517D9

m

12,76400

12,76400

1,50%

0,00959

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,77080

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,77080

Rend.: 2,414

9,82 €

Vorada prefabricada de formigó tipus fiol, tauló o jardi
de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20 de 20
cm de gruix, nclou subministrament, transport,
col·locació, p.p. de peces especials, segons plànols, i
rejuntat amb morter.
Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica. Inclou moviment de terres necessari, tall de
peces, part proporcional de mermes, base de formigó,
rejuntat de morter, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,230 /R x

16,26000 =

1,54921

A0140000

h

Manobre

0,470 /R x

13,56000 =

2,64010

Subtotal...
Materials:
B06NN14C

m3

B0710250

t

B96517D0

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Vorada prefabricada de formigó tipus fiol, tauló o jardi
de 100x8x20 cm

4,18931

0,0726

x

39,66000 =

2,87932

0,0021

x

21,03000 =

0,04416

1,050

x

2,52000 =

2,64600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,56948

Import

4,18931

5,56948

1,50%

0,06284

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,82163

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,82163
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 362 F9V3E65A

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,031

Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de
color gris, col·locat amb formigó HNE-15/P/10.

32,03 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica mesurat en planta. Inclou subministrament,
muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb
vores, suport en perfils d'acer inoxidable si escau, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,570 /R x

14,59000 =

8,06625

A0140000

h

Manobre

0,570 /R x

13,56000 =

7,49680

Subtotal...
Materials:
B06NN11C

m3

B9V4E65A

m

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10
Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció
rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de
color gris

15,56305

0,042

x

41,77000 =

1,75434

1,000

x

14,48000 =

14,48000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

16,23434

Import

15,56305

16,23434

1,50%

0,23345

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

32,03084

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,03084
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 363 FD5EAG22

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 2,347

Subministrament de canal de dutxa tipus ACO
CD.SAP.07.075V.R74
o
equivalent,
realitzat
completament en acer inoxidable AISI 304, de 700 mm
de longitud, 83 mm d'ample exterior i 75 d'ample de
reixa. Amb pendent incorporada de alçada mínima 25
mm i màxima 30 mm. Amb sortida vertical directa DN
75 mm i sifó completament extraïble, amb un cabal
aproximat de 1,6 l/s. Inclou Reixa R74 tipus perforada
quadrada, apta per a càrrega vianants, potes
d'ancoratge al formigó, segons CTE-HS-5. , ref.
CD.SAP.07.075V.R74 de la serie Sortida vertical DN75
d'ACO o equivalent, col·locada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, tall de peces, mermes, trobament amb
vores, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

Unitats

162,41 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150 /R x

14,59000 =

0,93247

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

13,56000 =

0,86664

Subtotal...
Materials:
BD5EAG22K7CF m

Canal de dutxa tipus ACO CD.SAP.07.075V.R74,
realitzat completament en acer inoxidable AISI 304, de
700 mm de longitud, 83 mm d'ample exterior i 75
d'ample de reixa. Amb pendent incorporada de alçada
mínima 25 mm i màxima 30 mm. Amb sortida vertical
directa DN 75 mm i sifó completament extraïble, amb
un cabal aproximat de 1,6 l/s. Inclou Reixa R74 tipus
perforada quadrada, apta per a càrrega vianants,
potes d'ancoratge al formigó, segons CTE-HS-5. , ref.
CD.SAP.07.075V.R74 de la serie Sortida vertical DN75
d'ACO

1,000

x

1,79911

160,58000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

1,79911

160,58000

160,58000

160,58000

1,50%

0,02699

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

162,40610

COST EXECUCIÓ MATERIAL

162,40610
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 364 FQ31D210

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,019

Recol·locació de font preexistent acopiada, ancorada
amb dau de formigó.

142,86 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou part proporcional
d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a
la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

16,26000 =

63,82728

A0140000

h

Manobre

4,000 /R x

13,56000 =

53,22866

Subtotal...
Materials:
BQ3Z1300

u

D060M0B2

m3

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior
Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

117,05594

1,000

x

17,75000 =

17,75000

0,100

x

51,24228 =

5,12423

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

P- 365 G2225432

22,87423

Import

117,05594

22,87423

2,50%

2,92640

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

142,85657

COST EXECUCIÓ MATERIAL

142,85657

Rend.: 1,015

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora.

9,44 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric d'excavació.
Inclou part proporcional d'esponjament, temps
d'espera si escau, tria, retirada, transport i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
excavació i visualització dels serveix preexistents.
Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,201 /R x

Preu €
13,56000 =

Parcial
2,68528

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,193 /R x

2,68528

35,31000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

m3

P- 366 G228560F

2,68528

6,71412
6,71412

6,71412

1,50%

0,04028

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,43968

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,43968

Rend.: 1,015

Rebliment i piconatge de rasa amb material adequat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM.

14,00 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric de
rebliment. Inclou part proporcional d'esponjament, tots
els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, elements de seguretat i salut
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,500 /R x

Preu €

Parcial

14,02000 =
Subtotal...

6,90640
6,90640

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,145 /R x

35,31000 =

5,04429

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,500 /R x

3,94000 =

1,94089

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

6,98518

6,90640

6,98518

1,50%

0,10360

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,99518

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,99518
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 367 GBA31511

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,045

Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
blanc o color i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual. Per a marcatge de
paviment de formigó de pati escola.

1.925,84 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou material, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

16,000 /R x

16,26000 =

248,95694

A0140000

h

Manobre

10,000 /R x

13,56000 =

129,76077

Subtotal...
Maquinària:
C1B02B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

16,000 /R x

378,71771

18,46000 =
Subtotal...

Materials:
BBA11100

kg

BBA1M200

kg

Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials
Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

710,000
440,000

x

1,24000 =

880,40000

x

0,86000 =

378,40000

DESPESES AUXILIARS

378,71771

282,64115
282,64115

Subtotal...

Import

1.258,80000

282,64115

1.258,80000

1,50%

5,68077

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1.925,83963

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.925,83963
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 368 I1213251

UA

DESCRIPCIÓ

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.

PREU
Rend.: 1,016

4,41 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,083 /R x

16,77000 =

1,36999

A013M000

h

Ajudant muntador

0,167 /R x

14,41000 =

2,36857

Subtotal...
Maquinària:
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,040 /R x

3,73856

15,64000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

P- 369 I1215250

m2

m2

0,61575
0,61575

0,61575
0,05608

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,41039

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,41039

Rend.: 1,000

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

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

3,73856

1,50%

1,000

0,07 €

Preu €

Unitats
Materials:
B0Y15250

Import

x

0,07000 =

Parcial
0,07000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

P- 370 K2192913

m2

0,07000

0,07000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,07000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,07000

Rend.: 1,016

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

7,16 €

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de
demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
demolició i càrrega.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

13,56000 =

1,33465

A0150000

h

Manobre especialista

0,300 /R x

14,02000 =

4,13976

Subtotal...
Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,150 /R x

5,47441

10,86000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

m

P- 371 K2199511

Import

5,47441

1,60335
1,60335

1,60335

1,50%

0,08212

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,15988

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,15988

Rend.: 1,016

Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

3,29 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
teòrica de demolició. Inclou tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta demolició i càrrega.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

13,56000 =

1,33465

A0150000

h

Manobre especialista

0,100 /R x

14,02000 =

1,37992

Subtotal...
Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050 /R x

10,86000 =
Subtotal...

2,71457

Import

2,71457

0,53445
0,53445

0,53445
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 372 K21D2162

m

h

0,04072

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,28974

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,28974

Rend.: 1,008

Enderroc de clavegueró de formigó de 40x60 cm o de
diàmetre 50 cm, com a màxim, sense solera, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica de
demolició. Inclou tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
demolició i càrrega.

Mà d'obra:
A0140000

1,50%

Manobre

Unitats

1,60 €

Preu €

0,020 /R x

Parcial

13,56000 =
Subtotal...

Maquinària:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,038 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 373 K21Z2760

m

0,26905
0,26905

35,31000 =

Import

0,26905

1,33113
1,33113

1,33113

1,50%

0,00404

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,60422

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,60422

Rend.: 1,018

Tall en paret d'obra ceràmica o de bloc, de 6 a 8 cm de
fondària, amb disc, per a delimitar la zona a demolir.

4,86 €

Tot inclòs i totalment acabat. Unitat d'amidament
tèorica de tall. Inclou transport i retirada de maquinària,
tria, retirada, transport i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

0,300 /R x

Preu €
14,02000 =
Subtotal...

Maquinària:
C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

0,300 /R x

2,25000 =
Subtotal...

Parcial

Import

4,13163
4,13163

4,13163

0,66306
0,66306

0,66306
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 374 K2R540H0

m3

m3

0,06197

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,85666

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,85666

Rend.: 1,015

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense
esponjament. Inclou part proporcional d'esponjament,
temps d'espera, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per al seru correcte
transport.

Maquinària:
C1RA2800

1,50%

Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

Unitats

12,48 €

Preu €

1,000 /R x

12,67000 =
Subtotal...

P- 375 K2RA6680

m3

Parcial

Import

12,48276
12,48276

12,48276

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,48276

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,48276

Rend.: 0,001

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).

17,34 €

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense
esponjament. Inclou part proporcional d'esponjament,
taxes d'abocament, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta deposició.
Unitats
Materials:
B2RA6680

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,200

Preu €
x

-86,71000 =

Subtotal...

Parcial

Import

-17,34200

-17,34200

-17,34200
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 376 K2RA73G1

m3

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

-17,34200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

-17,34200

Rend.: 1,000

14,59 €

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).
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense
esponjament. Inclou part proporcional d'esponjament,
taxes d'abocament, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta deposició.
Unitats

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)

Preu €

1,000

14,59000 =

x

Subtotal...

P- 377 K4ZWX001

u

Parcial

Import

14,59000

14,59000

14,59000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

14,59000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,59000

Rend.: 1,072

Reforç mitjançant Ancoratges amb tac acer inoxidable
de 20 mm de diàmetre i 230 mm llargària, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de
formigó, segons documentació gràfica i escrita del
projecte.

16,32 €

Tot inclòs i totalment acabat. Amidament teòric. Inclou
part proporcional de retalls, mermes, solapaments,
patilles, armadures de desmuntatge, elements
separadors pel recobriment de les barres, tria, retirada
i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A0121000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a

PREU
0,210 /R x

16,26000 =
Subtotal...

Maquinària:
C200F000

h

Màquina taladradora

0,053 /R x

3,18526

2,40000 =
Subtotal...

Materials:
B0A6AN9L

u

Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 378 K52211LK

m2

3,18526

0,11866
0,11866

12,97000 =

x

3,18526

0,11866

12,97000
12,97000

12,97000

1,50%

0,04778

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,32170

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,32170

Rend.: 1,024

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10.

23,07 €

Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric mesurat
en planta. Inclou subminsitre, col·locació, tall de peces,
mermes, morter, rejuntat, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament. i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,700 /R x

14,59000 =

9,97363

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

13,56000 =

4,63477

Subtotal...
Materials:
B52211L0

u

D070A4D1

m3

Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 20 peces/m2, com a màxim
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

14,60840

22,000

x

0,28000 =

6,16000

0,0179

x

108,42836 =

1,94087

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,10087

Import

14,60840

8,10087

2,50%

0,36521

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

23,07448

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,07448
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 379 K5ZFQS00H5QN

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,159

Subministrament i col·locació de gàrgola prefabricada
de formigó color blanc, model GG-160 de SAS
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN o equivalent,
ancordada amb morter.

13,38 €

Tot inclòs i totalment acabada. Inclou morter, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

Parcial

14,59000 =
Subtotal...

Materials:
B5ZFQS00H5QN u

Gàrgola de 425 mm a 90º per a desguassar
horitzontalment, de 100x100 mm de secció, ref.
11080101 de la serie Auxiliars de TEXSA

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 380 K89AQBP0

m2

1,25884
1,25884

12,10000 =

x

Import

1,25884

12,10000

12,10000

12,10000

1,50%

0,01888

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,37772

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,37772

Rend.: 1,021

9,85 €

Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt
sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície tèorica
d'amidament. Inclou subminsitre, aplicació, mermes,
tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Mà d'obra:
A012D000

h

A013D000

h

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor

Preu €

Parcial

0,390 /R x

16,26000 =

6,21097

0,040 /R x

14,41000 =

0,56454

Subtotal...

6,77551

Materials:
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x

7,30000 =

1,86150

B8ZAF000

kg

Imprimació fosfatant

0,204

x

5,43000 =

1,10772

Import

6,77551
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

P- 381 KB92U002

2,96922

2,96922

1,50%

0,10163

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,84636

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,84636

Rend.: 1,065

Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x
20 cm, amb pintura fotoluminiscent segons normes
UNE i DIN, amb suport, fixada mecànicament.

19,28 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, fixacions mecàniques, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x

16,77000 =

2,36197

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

14,41000 =

2,02958

Subtotal...

4,39155

Materials:
B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

2,000

x

0,10000 =

0,20000

BB92UA02

u

Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa,
amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20
cm, amb suport per a fixar mecànicament

1,000

x

14,62000 =

14,62000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 382 NSANTANA1

u

14,82000

Import

4,39155

14,82000

1,50%

0,06587

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

19,27742

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,27742

Rend.: 1,032

3,78 €

Subministre i muntatge de topall de porta, tipus porta
metàl·lica, per a sol, color gris, fixat mitjançant cargols.
Totalment acabat. Inclou el replanteig, el cargol, medis
auxiliars, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta execució, acabat i funcionament.
Unitats

Mà d'obra:
A012M000

h

A013M000

h

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

0,060 /R x

16,77000 =

0,97500

Ajudant muntador

0,060 /R x

14,41000 =

0,83779

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Altres:
PSANTANA2

u

Topall de porta, tipus porta metàl·lica, per a sol, color
gris, fixat mitjançant cargols.

1,000

1,81279

1,94000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 383 SE11S010

m

1,81279

1,94000
1,94000

1,94000

1,50%

0,02719

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,77998

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,77998

Desmuntatge de circuit elèctric preexistent BT en
tubular o no, inclòs transport a magatzem o abocador.

Rend.: 1,000

0,81 €

Rend.: 1,032

2,97 €

Totalment acabat. Inclou identificació, desmuntatge de
tots els elements, desconnexions de puntes del cable,
demolició de fonamentació si escau, tria, retirada,
transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al
seu correcte desmuntatge, càrrega i trasllat o
deposició.
P- 384 UUPO1059576

m

Subministrament i instal·lació de canonada de
Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca
Uponor, Uni gamma de canonades PLUS o similar, de
16 mm de diàmetre exterior i 2,0 mm de Espessor,
Formada per Tub interior d'alumini extruït, sense
soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior
(PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides
fortament amb adhesiu Una especial amb colorant
blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de
Sistema UNE EN-ISO 21003.
El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de
l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de
material d'auxiliar per a Muntatge i Subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials El. Totalment Muntada,
amb connexions establertes i provada per l'empresa
instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de
servei (incloses En Aquest preu). La Mesura
executada Longitud Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

326

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
OGENO01.0040

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ayudante fontanero/calefactor

PREU
0,120 /R x

12,36000 =
Subtotal...

Materials:
PUPO1059576

m

Uponor Uni Pipe PLUS tubo en rollo 16x2,0, 1 m

1,000

1,53000 =

x

Subtotal...

m

P- 385 UUPO1501E03

1,43721
1,43721

1,43721

1,53000
1,53000

1,53000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,96721

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,96721

Rend.: 1,037

Subministrament i instal·lació de canonada de
Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca
Uponor, Uni gamma de canonades PLUS o similar, de
20 mm de diàmetre exterior i 2,25 mm de Espessor,
Formada per Tub interior d'alumini extruït, sense
soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior
(PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides
fortament amb adhesiu Una especial amb colorant
blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de
Sistema UNE EN-ISO 21003.

4,13 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de
l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de
material d'auxiliar per a Muntatge i Subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials El. Totalment Muntada,
amb connexions establertes i provada per l'empresa
instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de
servei (incloses En Aquest preu). La Mesura Longitud
Realment executada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
OGENO01.0037

h

Oficial fontanero/calefactor

0,040 /R x

13,77000 =

0,53115

OGENO01.0040

h

Ayudante fontanero/calefactor

0,120 /R x

12,36000 =

1,43028

Subtotal...
Materials:
PUPO1059579

m

Tubería Uponor Uni Pipe PLUS en rollo 20x2,25

1,000

x

2,17000 =
Subtotal...

1,96143

Import

1,96143

2,17000
2,17000

2,17000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

m

P- 386 UUPO1501E04

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,13143

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,13143

Rend.: 1,045

Subministrament i instal·lació de canonada de
Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca
Uponor, gamma Uni Pipe PLUSo similar, de 25 mm de
diàmetre exterior i 2,5 mm de Espessor, Formada per
Tub interior d'alumini extruït, el pecat soldadura i Una
capa de PERT interior i exterior (PERT-Al-PERT).
Totes Aquestes Capes van unides fortament amb
adhesiu Una especial amb colorant blau de l'ONU. La
canonada compleix la norma de Sistema UNE EN-ISO
21003.

5,79 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de
l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de
material d'auxiliar per a Muntatge i Subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials El. Totalment Muntada,
amb connexions establertes i provada per l'empresa
instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de
servei (incloses En Aquest preu). La Mesura
executada Longitud Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
OGENO01.0037

h

Oficial fontanero/calefactor

0,050 /R x

13,77000 =

0,65885

OGENO01.0040

h

Ayudante fontanero/calefactor

0,120 /R x

12,36000 =

1,41933

Subtotal...
Materials:
PUPO1059581

m

Tubería Uponor Uni Pipe PLUS en rollo 25x2,5

1,000

x

3,71000 =
Subtotal...

2,07818

Import

2,07818

3,71000
3,71000

3,71000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,78818

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,78818
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 387 UUPO1501E05

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,043

Subministrament i instal·lació de canonada de
Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca
Uponor, Uni gamma de canonades PLUS o simiilar, de
32 mm de diàmetre exterior i 3,0 mm de Espessor,
Formada per Tub interior d'alumini extruït, sense
soldadura i Una Capa d'PERT interior i exterior
(PERT-Al-PERT). Totes Aquestes Capes van unides
fortament amb adhesiu Una especial amb colorant
blau de l'ONU. La canonada compleix la norma de
Sistema UNE EN-ISO 21003.

8,10 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de
l'edifici SENSE UNIONS intermèdies, amb P.P. de
material d'auxiliar per a Muntatge i Subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials El. Totalment Muntada,
amb connexions establertes i provada per l'empresa
instal·ladora Mitjançant les corresponents Proves de
servei (incloses En Aquest preu). La Mesura
executada Longitud Realment.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
OGENO01.0037

h

Oficial fontanero/calefactor

0,060 /R x

13,77000 =

0,79214

OGENO01.0040

h

Ayudante fontanero/calefactor

0,170 /R x

12,36000 =

2,01457

Subtotal...
Materials:
PUPO1059583

m

Tubería Uponor Uni Pipe PLUS en rollo 32x3,0

1,000

x

5,29000 =
Subtotal...

2,80671

Import

2,80671

5,29000
5,29000

5,29000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

8,09671

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,09671
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NÚM

CODI

UA

P- 388 UUPO1503E06

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,063

Subministrament i instal·lació de canonada de
Distribució d'Aigua Calenta de calefacció, marca
Uponor, gamma MLC o similar, de 40 mm de diàmetre
exterior i 4,0 mm de Espessor, Formada per tub
MULTICAPA amb les Capes interna i externa
fabricades amb polietilè resistent a la temperatura
(PERT) ia la capa intermèdia alumini soldat un
solapament per ultrasons amb l'ONU Gruix Mínim de
0,35 mm segons el que estableix la norma UNE-eN
ISO 21003. el tub Disposa d'un adhesiu Entre Cada
capa per evitar la desfoliación.

15,91 €

El Tub anirà col·locat superficialment en el interior de
l'edifici, amb unions Mitjançant accessoris amb Cos de
polifenilsulfona (PPSU) o metàl·lic SEGONS
Dimensions, amb P.P. de material d'auxiliar per a
Muntatge i Subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials El. Totalment Muntada, amb connexions
establertes i provada per l'empresa instal·ladora
Mitjançant les corresponents Proves de servei
(incloses En Aquest preu). La Mesura la longitud
realment executada.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
OGENO01.0037

h

Oficial fontanero/calefactor

0,070 /R x

13,77000 =

0,90677

OGENO01.0040

h

Ayudante fontanero/calefactor

0,250 /R x

12,36000 =

2,90687

Subtotal...
Materials:
PUPO1013446

m

Tubo Uponor MLC en barra 40x4,0

1,000

x

8,64000 =
Subtotal...

Altres:
PUPO%ACCPPS %
U

Porcentaje accesorios MLC PPSU/Metálico

40,00 % S/

8,64000 =
Subtotal...

3,81364

Import

3,81364

8,64000
8,64000

8,64000

3,45600
3,45600

3,45600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,90964

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,90964
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P- 389 UUPO1505E05

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,109

Suministro e instalación de colectores de ida y retorno,
de latón niquelado, marca Uponor modelo S, sin
reguladores, conexiones ø1´´, con cuatro derivaciones
ø½´´, con soportes de sujeción incluso válvulas de
corte ø1´´M x ¾´´H, elementos de montaje y demás
accesorios
necesarios
para
su
correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado. Medida la unidad instalada.

117,91 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, part proporcional d'accessori i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
OGENO01.0037

h

Oficial fontanero/calefactor

0,700 /R x

13,77000 =

8,69161

OGENO01.0040

h

Ayudante fontanero/calefactor

0,700 /R x

12,36000 =

7,80162

Subtotal...

16,49323

Materials:
PUPO1012913

u

Uponor válvula 1´´ x 3/4´´

1,000

x

14,06000 =

14,06000

PUPO1014109

u

Uponor colector modelo S 4 salidas

2,000

x

20,78000 =

41,56000

PUPO1014117

u

Uponor soporte colector

2,000

x

7,74000 =

15,48000

PUPO1014123

u

Uponor tapón macho 1´´

2,000

x

2,04000 =

4,08000

PUPO1058086

u

Uponor compresión adaptador 16x1/2”

8,000

x

3,28000 =

26,24000

Subtotal...

P- 390 ZPAEESPT

PA

Subministrament i muntatge d'espatllera de fusta de
faig, fixada mecànicament al parament, de 200cm
d'amplada i 290cm d'alçada, segons documentació
gràfica i escrita del projecte.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministrament,
muntatge, suports, fixacions mecàniques, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament. i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta posada en servei, acabat i funcionament.

101,42000

Import

16,49323

101,42000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

117,91323

COST EXECUCIÓ MATERIAL

117,91323

Rend.: 1,000

280,62 €

PROJECTE PER AL BASTIMENT D´UNA SALA POLIVALENT A L´ENTORN DE L´EQUIPAMENT DE L´ESCOLA SANTA ANNA
DE PREMIÀ DE DALT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 05/01/18

331

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 391 ZPAEESS

PA

Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut, per a la
seva aplicació i execució a l'obra, per a les seves
necessitats i seguint les directrius de l'ESS i normativa
vigent.

Rend.: 1,000

9.920,08 €

P- 392 ZPAEPRTA

pa

Partida alçada per al desmuntatge i aplec de porta
preexistent i enderroc de daus de formigó.

Rend.: 1,000

68,47 €

Totalment acabat. Inclou demolició de fonamentació,
tria, retirada, transport i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per al seu correcte desmuntatge,
aplec, demolició i deposició.
P- 393 ZPAEQUAL

PA

Partida alçada per a la realització del seguiment i
assajos del Programa de Control de Qualitat, que ha
d'incloure totes les preses de mostres, curat, assajos i
conservació de testimonis de tots aquells materials que
tenint funció resistent i de tancament estan inclosos al
progrma de control de qualitat. S'inclou l'aportació de
tots aquells documentas necessaris per a l'homolgació
dels materilas que intervenenamb la construcció.
Inclou tots els medis i mitjans humans i mecànics
necesaris per a la bona presa de mostres, els correcte
transport a laboratori i custodia de resultats.

Rend.: 1,000

2.480,02 €

P- 394 ZPAETOPO

u

Partida d'Alçada per al replanteig topogràfic de la
proposta, amb totes les visites necessàries per a
l'execució de les obres.

Rend.: 1,000

342,25 €

Tot inclòs i totalment acabat. Inclou alineacions i
rasants de tots els elements d'urbanització i delimitació
de finques, vials i altres elements amb fites si escau,
tantes vegades com el decurs de les obres ho faci
necessari, tria, retirada, transport i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva,
tot allò necessari per al seu correcte replanteig i fitat.
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 395 ZPAMIDIS

UA
u

DESCRIPCIÓ
Subministrament i muntatge d'estructura d'acer
galvanitzat grecada tipus ORCHIDEA de MAYDISA o
similar, amb travesser superior amb rail i guia inferior,
per a porta corredissta interior senzilla.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subminsitre,
col·locació, part proporcional accessoris i fixacions si
escau, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament. i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta execució, acabat i
funcionament.

PREU
Rend.: 1,000

102,66 €
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PARTIDES ALÇADES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

ZPAERETE

PA

Partida alçada per al subministrament i muntatge de
retenidor per a porta d'acer, amb braç retenidor
accionat per pinyó i cremallera, amb fora de tanca
ajustable i velocitat de tanca regulable mitjançant
vàlvula, de color a escollir.
Tot inclòs i totalment acabat. Inclou subministre,
col·locació, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o
manuals específiques, elements de seguretat i salut i,
en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.

PREU
29,58 €
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ALTRES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BNG6A154

U

Electroválvula de rearme manual para corte de gas
natural, del tipo NC (normalmente cerrada),
alimentación a 230 V a.c., con conexiones roscadas de
1 1/2'' y presión máxima de 500 mbar

120,39 €

BZ10008

u

Centralita electrónica para la detección de gas natural,
con un sensor incorporado

157,47 €

MCLIE005

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA
tipus 25/40.

432,96 €

MSRCLI02

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model MAGNA
1 tipus 25/60.

513,46 €

MSRCLI03

u

Bomba de recirculació marca Grundfos model UPN
20-07 especial ACS

300,44 €

PSANTANA2

u

Topall de porta, tipus porta metàl·lica, per a sol, color
gris, fixat mitjançant cargols.

1,94 €

