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PROJECTE : PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE CANET DE FALS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS PER A LES OBRES DEL
PROJECTE EXECUTIU DE LA SALA POLIVALENT DE CANET DE FALS

1. OBJECTE DEL PLEC I ÀMBIT D’APLICACIÓ
1.1 Objecte del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte definir les especificacions, prescripcions,
criteris i normes que regiran l’execució de les OBRES D’EXECUCIÓ DE LA SALA POLIVALENT DE CANET DE
FALS.

1.2 Àmbit d’aplicació
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a l’obra objecte d’aquest projecte, i restaran incorporades a la
memòria d’execució. En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que
el seu contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser menys
restrictives a l’establert en disposicions legals vigents.

1.3 Àmbit d’aplicació
En tot el que no estigui expressament previst en aquest plec ni s’oposin a ell seran d’aplicació els següents
documents:
RD Legislatiu 9/2017 del 8 de novembre de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Reglament General de Contractació de l’estat- RD 2/2000 de 16 de juny. Modificació del Reglament RD
773/2015, de 28 d’Agost.
Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i disposicions complementàries. Ordre
11-4-1946 i 8-2-1951 i modificacions posteriors.
Reglamentació i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la construcció i obres públiques.
Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004. 007 i 017. annexes el vigent
reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministre d’indústria i Energia de 19 de Desembre de 1977.
Instrucció de formigó estructural EHE-08. RD 1247/2008 de 18 juliol.
Instrucció per la recepció de ciments RC-16.- Decret 256/2016 de 10 juny.
Normes HTM-73.- Del Institut Eduardo Torroja.
Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d'Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5 de Juliol de 1967, 11 de
Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974.
Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE.
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Rel Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002.
Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió
Mètode d'assaig del Laboratori Central (MOPU).
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Instruccions ME-762 de estructures d'acer, de L’institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment.
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura- Ordre del Ministeri de l'habitatge de 4 de
Juny de 1973.
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP.- "Instal·lacions d'Electricitat. Posada a terra" Ordre del Ministeri de
l'habitatge de 13 de Març de 1973.
Norma Tecnològica de l'Edificació.- "Estructures. Càrregues. Retracció". Ordre del Ministeri de l'habitatge de 12
d'Abril de 1973.
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-RPA.- "Revestiment de Paraments Alicatats". ordre del Ministeri de
l'habitatge de 25 de Maig de 1973.
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEB.- "Instal·lacions d' electricitat: Baixa Tensió". Ordre del Ministeri de
l'Habitatge de 13 d'Abril de 1974.
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-PRG.- "Revestiments de Paraments: Guarnits i lliscats". Ordre del
Ministeri de l'Habitatge de 25 d'Abril de 1974.
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADD.- "Condicionament del terreny. Desmunts: Demolicions". Ordre del
Ministeri de l'Habitatge de 10 de Febrer de 1975.
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CEG.- "Ciments Estudis: Geotècnics. Ordre del Ministeri de l'Habitatge de
10 de Desembre de 1975.
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADV.- "Condicionament del terreny. Desmuntatge: Buidats". Ordre del
Ministeri de l'Habitatge de 1 de Març de 1976.
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ECG.- "Estructures Càrregues: Gravitatòries". Ordre del Ministeri de
l'Habitatge de 10 de Juny de 1976.
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADZ.- "Condicionament del terreny. Desmuntatges: Rases i Pous". Ordre
del Ministeri de l'Habitatge de 29 de Desembre de 1976.
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADE.- "Condicionament del terreny. Desmuntatges: Explanacions". Ordre
del Ministeri de l'Habitatge de 25 de Març de 1977".
Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. Sanejament: Drenatges i drenants".
Ordre del Ministeri de l'Habitatge de 18 d'Abril de 1977.
Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació.
RD 314/2006, de 17 de març, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)
En general, quantes prescripcions figuren a les Normes,
Instruccions o Reglaments oficials, que guarden relació amb
les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions
complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les.
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2. CONDICIONS GENERALS
2.1 Documents del Projecte
El Projecte Tècnic consta dels següents documents:
DD – DADES GENERALS
MD – MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MC – MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
MN – NORMATIVA APLICABLE
II – PLEC DE CONDICIONS GENERALS
III - AMIDAMENTS
IV – PRESSUPOST
V – DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS
VI – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Com a documents annexos del projecte aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars incorpora els següents
Annexos al final del document:
ANNEX 1 – TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA I PLA D’OBRES PROPOSAT
ANNEX 2 – CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
ANNEX 3 – QUADRE DE PREUS I JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ANNEX 4 – RESUM GENERAL DE PRESSUPOST
ANNEX 5 – DOCUMENT DE MILLORES PROPOSADES
.
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment,
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: La
Memòria Constructiva, el Plec de condicions, Pressupost i Documentació gràfica. També seran documents
contractuals tots els inclosos als Annexos citats anteriorment.
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius; dades generals, memòria descriptiva,
Normativa aplicable, Amidaments i Documents i Projectes complementaris.
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de la propietat, sense que
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de
considerar-se tan sols com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els
seus propis mitjans.
Solament els documents contractuals, definits a l’apartat anterior constitueixen la base del contracte; per
tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del contracte en base a les dades
contingudes en els documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents
contractuals.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.
En cas de contradicció entre la Documentació gràfica i les Prescripcions Tècniques Particulars preval el que
s’han prescrit en aquestes últimes.
El que s’ha esmentat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o a la inversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director de l’obra, quedin prou definides les
unitats d’obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.
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2.2 Direcció d’obra
Les atribucions assignades en el present Plec al Director d’obra i que li assigna la legislació vigent, podran ésser
delegats amb el seu personal col·laborador d’acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al
Contractista que dits atributs delegats s’emeten explícitament en ordre que consti en el corresponent "Llibre
d’ordres" de l’obra.
Qualsevol membre de l’equip col·laborador del Director d’obra, inclòs explícitament a l’òrgan de la Direcció
d’obra, podrà donar en cas d’emergència, a judici d' ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les
atribucions legals, que seran d’obligació compliment pel Contractista.
La inclusió en el present Plec de les expressions Director d’obra i Direcció d’obra són pràcticament ambivalents,
tenint en compte l' anteriorment apuntat, s’entén així que en indicar Direcció d’obra, les funcions o tasques a que
es refereix dita expressió són presumiblement delegables.
La direcció, la fiscalització i la vigilància de l’obra serà exercida per la persona o entitat designada per
l’Ajuntament. El seguiment i control de l’execució del contracte serà exercida pels Serveis Tècnics Municipals de
l’Ajuntament de Fonollosa o en la persona o entitat designada per l'esmentat Entitat.
Les funcions del Director, en ordre a la Direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a
les seves relacions amb el Contractista, són les següents:


Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les
condicions contractuals.



Garantir l' execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament
autoritzades, i el compliment del programa de treballs.



Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva
decisió.



Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de plànols, condicions de
materials i d' execució d’unitats d’obra, sempre que no és modifiquin les condicions del Contracte.



Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.



Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixen el normal compliment del
contracte o aconsellin la seva modificació, tramitació, en el seu cas, les propostes corresponents.



Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i
autoritzacions necessàries per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per ells, i resoldre
els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.



Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d’urgència o gravetat, la direcció immediata,
per la qual el Contractista deurà de posar a la seva disposició el personal, material de l’obra i
maquinària necessària.



Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allò que es disposa en els documents del
contracte.



Participar en les recepcions provisionals i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les
normes legals establertes.



El Contractista estarà obligat a prestar la seva col·laboració al Director per al normal compliment de les
funcions a aquest encomanades.



Preparar la documentació final de l’obra i expedir el Certificat final d’obra.

7

Serveis Tècnics Municipals
Ajuntament de Fonollosa
Carrer de l’Església S/N
08259 Fonollosa
Telèfon 93 836 60 05
https://www.fonollosa.cat/

2.3 Altres instruccions, normes i disposicions aplicables
És d’obligat compliment la Normativa i ordenances de l’Ajuntament de Fonollosa juntament amb la normativa
d’aplicació definida al punt 1.3 del present document.

2.4 Organització i Representació del Contractista.
El Contractista, amb l’oferta, inclourà un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que
compromet en la realització dels treballs, incloent com a mínim les funcions que més endavant s’indiquen, amb
independència de que en funció de la grandària de l’obra poden ésser assumides varies d’elles per una mateixa
persona.
El Contractista nomenarà a la persona que hagi d’estar per part seva al front de les obres per representar com a
"Delegat d’obra", segons el disposat en el Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació
d'Obres de l’estat, i Plecs de Licitació.
Igualment, comunicarà els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de
l’esmentat representant, definits al punt 12 del present Plec.
Per altre banda serà obligat, al menys, que l’empresa posi a disposició un tècnic titulat per tal de dur a terme el
control de qualitat. Serà d’aplicació tot allò que s’ha indicat anteriorment i podrà realitzar-se prèvia aprovació de
la Direcció d’obra o per ordre d’aquesta.
En resum doncs, l’empresa haurà de comunicar:
-

Delegat de l’obra*
Tècnic responsable del control de qualitat*
Equip mínim per a la realització dels treballs el format per un oficial primera i tres peons.

*El Delegat de l’obra i el Tècnic responsable poden ser el mateix i no es tindran en compte en la valoració del punt
4 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
El Contractista inclourà amb la seva oferta els "currículum vitae" del personal de la seva organització que
assignarà a aquests treballs, fins el nivell del delegat inclòs, en la intel·ligència de que qualsevol modificació
posterior, només podrà realitzar-se prèvia aprovació de la Direcció d’obra i amb la corresponent adhesió al Pla de
Seguretat i Salut corresponent.
Abans de iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’obra, acordaran els detalls de les
seves relacions establint-se mètodes i procediments per a comunicació escrita entre ambdós, transmissió
d’ordres, així com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres.

2.5 Documents a lliurar al Contractista.
Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direcció d’obra lliuri al Contractista poden
tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuació:
2.5.1.- Documents contractuals.
Serà d’aplicació el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractació i les Administracions
Públiques. En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte,
és farà constar així en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Particularitats establertes a continuació les normes per les que regiran els incidents de contractació amb els
altres documents contractuals, de forma anàloga a l'expressada a l’article 1.3.1 del present Plec. Malgrat tot
l'anterior, el caràcter contractual només es considera aplicable a l'esmentada documentació si s’indica
expressament en els Plecs de Licitació.
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2.5.2.- Documents informatius
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials (a menys que tal procedència s’exigeixi en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de
maquinària, de condicions climàtiques, de justificació de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment
a la Memòria dels Projectes, són documents informatius i, en conseqüència, hauran d'acceptar-se tan sols com
a complements de la informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.
Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligència en la
consecució de totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a l’execució de les obres.

2.6 Compliment de les ordenances i normativa vigents
El Contractista està obligat al compliment de la legislació vigent que per qualsevol concepte, durant el
desenvolupament dels treballs, els sigui d’aplicació, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en
qualsevol altre document de caràcter contractual.
Particularment el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà mesures necessàries
per tal d’evitar la contaminació del rius, llacs i dipòsits d’aigua així com del medi ambient, per l’acció de
combustible, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.
El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra i refer al seu acabament, les possibles servituds
afectades.

2.7 Obligacions i Drets del Contractista.
2.7.1.- Obligacions Generals corresponent al Contractista.
a)

Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra.

b)

Elaborar el Pla de Seguretat e Higiene de l’obra en aplicació de l’estudi corresponent i disposar, en tot
cas, l’execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l’observació de la
normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treballs.

c)

Subscriure amb la Direcció d’obra i la resta d’entitats afectades, l’acta replanteig de l’obra.

d)

Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e)

Assegurar la idoneïtat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin,
comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció d’obra,
el subministres o prefabricats que no compti amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les
normes d’aplicació.

f)

Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar l'assabentat a les anotacions que es practiquin
en el mateix.

g)

Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final.

h)

Subscriure amb el Promotor i la Direcció Facultativa les actes de recepció provisional i definitiva.

i)

Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant l’obra.

2.7.2.- Verificació dels documents del projecte.
Abans d’iniciar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient
per la compressió de la totalitat de l’obra contractada, o en cas contrari, sol·licitar els aclariments pertinents.
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2.7.3.- Pla de Seguretat i Salut.
El Contractista a la vista del Projecte d' Execució i el seu corresponent Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
presentarà el Pla de Seguretat i Salut dels treballadors de l’obra a l’aprovació de la Direcció facultativa.
Aquest Pla s’haurà de cenyir a les directrius determinades a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en cas que sigui
necessari es modificarà segons les indicacions de la Direcció facultativa.
Totes les persones treballadores de l’obra hauran de quedar adherides a aquest Pla.
2.7.4.- Oficina o zona de treball
El Contractista habilitarà a la parcel·la de Canet de Fals objecte de projecte, una zona en la que existirà una taula
o tauler adient, en el que poder estendre i consultar-se els plànols. En aquest sector tindrà sempre el Contractista
a disposició de la Direcció Facultativa:


El Projecte d' Execució complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direcció
Facultativa.



La llicencia d'Obres, en cas de ser necessària.



El llibre d’ordenances i Assistències.



El Pla de Seguretat i Salut



El llibre d’incidències.



El Reglament i Ordenances de Seguretat e Salut en el Treball.



La documentació de les assegurances esmentades als articles corresponents.

2.7.5.- Presència del constructor a l'obra
El “delegat d’obra”, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada
legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrarà les dades precises
per la comprovació d’amidaments i liquidacions.
2.7.6.- Treballs no estipulats expressament.
És obligatori del contracte executar quant sigui necessari per la bona construcció i aspecte de les obres, encara
quant no s’hagi expressament determinat en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu
esperit i recta interpretació, ho disposi el Director d’obra dins dels límits de possibilitats que els pressupostos
habilitin, per cada unitat d’obra i tipus d’execució.
En defecte d’especificació en el Plec de Condicions particulars, s’entendrà que requereix reformat de projecte
amb consentiment exprés de la propietat, tota variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra a
més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d’un 10 per 100.
2.7.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.
Quan es tracta d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit el Constructor; per part
seva, aquest haurà de tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura l’interessat, que figurarà
al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú fer el Constructor,
haurà de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, la qual donarà a! Constructor el corresponent
rebut, si aquest ho sol·licités.
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El Constructor podrà requerir de la Direcció d’obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions
o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projectat.
2.7.8.- Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa.
Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direcció
Facultativa, només podrà presentar-les, a través de la Direcció d'Obra, davant la Propietat, si són de l'ordre
econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra
disposicions d' ordre tècnic de la
Direcció d'Obra, no s'admetrà cap reclamació; el Constructor podrà salvar la seva responsabilitat, si ho considera
oportú, mitjançant exposició raonable dirigida a la Direcció d'Obra, el qual podrà limitar la seva resposta a
l'acusament de recepció, que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
2.7.9.- Recusació pel Contractista del personal nomenat per l’arquitecte.
El Contractista no podrà recusar la Direcció Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilància de les
obres, ni demanar que per part de la propietat es designi altres facultatius per als reconeixements.
Quant es cregui perjudicat per la tasca de aquests, procedirà d'acord amb l’estipulat a l'article precedent, però
sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-ne la marxa dels treballs.
2.7.10.- Faltes del personal
La Direcció Facultativa, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetent o
negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista per que aparti
de l'obra els dependents o operaris causants de la pertorbació.
El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb
subjecció en el seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de l'obra.

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelació.
Les obres es defineixen en els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques General i Particular.
3.1.1.- Plànols
Les obres es realitzaran d'acord amb els plànols del Projecte utilitzat per la seva adjudicació i amb les
instruccions i plànols complementaris d'execució que, amb detall suficient per la descripció de les obres, lliurarà
la Propietat al Contractista.
3.1.2.- Plànols complementaris.
El Contractista haurà de sol·licitar el dia primer de cada mes els plànols complementaris d'execució, necessaris
per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els plànols
sol·licitats en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.
3.1.3.- Interpretació dels plànols
Qualsevol dubte en la interpretació dels plànols haurà de ser comunicada al Director de l’obra, el qual, abans de
quinze (15) dies, donarà les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits
en els plànols.
3.1.4.- Confrontació de plànols i mides.
El Contractista haurà de confrontar, immediatament després de rebuts, tots els plànols que l'hagin estat facilitats,
i haurà d'informar aviat al Director de l’obra sobre qualsevol anomalia o contradicció. Les cotes dels plànols
prevaldran sempre sobre les mides a escala.
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El Contractista haurà de confrontar els diferents plànols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i serà
responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.
3.1.5.- Contradiccions, omissions o errades en la documentació.
L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tècnics General i Particular i omès en els Plànols o a l’inversa, haurà
d’ésser executat com si estigués en tots aquests documents.
En cas de contradicció entre els plànols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, preval el prescrit en aquests
últims.
Les omissions en els Plànols i Plecs a les descripcions errònies de detalls de l'Obra, que siguin manifestament
indispensables per portar a terme l'esperit o la intenció exposada en els Plànols i Plecs o que per ús i costums
tinguin que ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra
omesos o erròniament descrits, sinó que, pel contrari, haurà d'ésser executats com si haguessin estat complerts
i correctament especificats.
Per a l'execució dels detalls esmentats, el Contractista prepararà uns croquis que proposaran el Director d’obra
per la seva aprovació i posterior execució i abonament.
En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests documents per el Director, o pel
Contractista, haurà de reflectir-se perceptivament a l'Acta de Comprovació del Replanteig.

4. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
A més de les despeses i taxes d’obligat compliment, aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest
Plec o Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:


Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària i escomeses provisionals de Serveis.



Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes.



Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials.



Despeses de protecció d'aplec i de la pròpia obra contra tot deteriorament.



Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.



Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotació i
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.



Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.



Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.



Despeses de Senyalització per a desviament de trànsit afectat per l'obra.



Despeses d'accés i vials provisionals.



Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris
contractats.
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5. REPLANTEIG DE LES OBRES
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució
de les obres, que han de ser aprovats per la Direcció d’obra. Haurà també de materialitzar sobre el terreny, tots
els punts de detall que la Direcció consideri per l'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els
materials, equips i mà d'obra, necessaris per aquest treballs, aniran a càrrec del Contractista.

6. MATERIALS
A més del que es disposa al Projecte Tècnic, hauran d'observar-se les següents prescripcions:
Si les procedències de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del Director de l'obra.
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb suficient antelació, les procedències dels materials que es
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la
qualitat.

7. DESVIAMENTS PROVISIONALS
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins o accessos
provisionals per al desviament, que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos
dels confrontats, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions
del Present Plec, com si fossin obres definitives.
Aquestes obres seran d'abonament, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el pressupost,
en cas que no hi siguin, s'entendrà com a despesa general del contractista.
Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció, sent,
per tant, conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per
la circulació interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulació del personal de la
propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i els
accessos en bones condicions de circulació.
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista.

8. ABOCADORS
Llevat manifestació expressa contrària al punt 2 del Present Plec, la localització d'abocadors, així com les
despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista.
Si en els amidaments i documents informatius del projecte es suposa que el material de l'excavació de
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat
material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a
abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del preu del
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.
El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l'obra que siguin
susceptibles de ser reciclats.
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9. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS
Es consideren servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareguin definides en els
Plànols del Projecte. Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes
corresponents.
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per la localització, protecció o desviament, en tot
cas, del serveis afectats de poca importància que la Direcció consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquest treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb càrrec a
les partides alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació del preus del Quadre
núm. 1.

10. PREUS UNITARIS
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1 (ANNEX 4), serà el que s'aplicarà en els
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra.
Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en
contra d'un document contractual i que no figurin en la descomposició del quadre núm. 2, els següents
conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, cànon d'extracció, etc.), transports, aplec, manipulació i
utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra,
maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tots tipus d'operacions
normalment o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les
unitats d'obra incompletes, el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1,
per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de
Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós quadres de preus figura una advertència a l'efecte.
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els
corresponents Articles del Present Plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió del
conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per
executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i conseqüentment, es consideren inclosos en
el preu unitari corresponent.

11. CONDICIONS PARTICULARS D’ABONAMENT

En el cas de detectar-se disparitat que hi pot haver en els amidaments, així com l’increment de cost que suposa
fer unitats d’obra amb un amidament molt baix, quedarà sota la responsabilitat de la direcció de l’obra la
modificació i ponderació d’aquests amidaments si això fos necessari.

12. CONDICIONS PARTICULARS DELS EQUIPS
Més enllà del “delegat d’obra” representant de l’empresa i la figura del el tècnic titulat que s’haurà de
responsabilitzar del control de qualitat tal hi com detalla l’article 2.4 del Plec, els plecs de clàusules
administratives valoraran de forma específica la contractació de l’equip mínim necessari per la realització dels
treballs.
Es fixa com a equip mínim per a la realització dels treballs el format per un oficial primera i tres peons, els
quals seran els encarregats de fer les actuacions bàsiques. Tanmateix, i sempre que les feines a realitzar o
requereixin, s’afegirà el personal amb la formació requerida per a la realització (fuster, electricista, etc.).
Així mateix, aquest equip anirà dotat de tots els mitjans necessaris per executar les obres, el transports dels
materials i eines bàsiques que puguin necessitar per les actuacions.
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13. PARTIDES ALÇADES
Les partides que es considerin “partides alçades”, es pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els
treballs als quals corresponen.
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus núm. 1 i, en el seu defecte, a partir
dels preus unitaris de la Justificació de Preus.

14. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat que el Capítol
que en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte i detallades al Projecte Tècnic.
En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa l'article 171 del Reglament General de
Contractació de l'Estat.

15. CONSERVACIÓ DE LES OBRES
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparació, i
tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalitzacions i barreres provisionals, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres
auxiliars, etc.).
El present article serà d'aplicació des de l'ordre d'endegaments de les obres fins a la recepció definitiva. Totes
les despeses originades en aquest concepte seran a compte de Contractista.
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El
Contractista haurà de tenir en compte el càlcul de les seves proposicions econòmiques les despeses
corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

16. INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d'execució de les obres sigui possible
executar treballs d’acabats. instal·lacions, obres complementàries com poden ser execució de xarxes elèctriques,
telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista complirà les ordres de la Direcció referents a
l'execució de les Obres per fases que marcarà la Direcció de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades
unitats d'obra totalment acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execució per fases, es
consideren incloses en els preus del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamació.

17. EXISTENCIA DE SERVITUDS l SERVEIS EXISTENTS
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus o de
serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les Obres i la
substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a
l'execució del treball de manera que s'eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus.
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de
definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es
consideraren incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.
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18. DESVIAMENT DE SERVEIS
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en el plànols i dades de què disposi, o
mitjançant la visita als serveis si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d' executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar.
Si el tècnic Director es mostra conforme,
modificació d'aquestes instal·lacions.

sol·licitarà

de

l'Empresa

i

Organismes

corresponents,

la

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col·laboració del Contractista,
aquest haurà de prestar l'ajuda necessària.

19. MESURES D'ORDRE l SEGURETAT
El Contractista està obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessàries per la bona i segura marxa dels
treballs.
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable durant l'execució de les obres de tot els
accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat. .En
conseqüència el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislació vigent
sobre accidents de treball. Serà obligació del constructor la contractació d'assegurança contra el risc per
incapacitat permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent.

20. CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES
La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada
cas resultin pertinents, tant durant l'execució de les obres com després del seu termini a efectes de recepció.
En el cas de que no vinguin determinats en el plec de prescripcions tècniques ni existeixi disposició general a
l'efecte, la Direcció fixarà el nombre, forma i característiques que tenen que reunir els esmentats assaigs, anàlisis
i proves. També indicarà el laboratori per a realitzar-los.
Les despeses originades per aquests conceptes seran a càrrec del Contractista fins el límit del 1,5 % de l’import
d’execució material del contracte.
L’Ajuntament podrà exigir al Contractista els comprovants de haver abonat les despeses a qui es refereixi la
present clàusula, i li podrà retenir de les certificacions, liquidació o fiances, les quantitats no pagades en tant
s'acrediti el seu abonament.
21.1.- Definició
S'entendrà per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistemàtiques necessàries per proveir la
confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es construeixen d'acord amb el
Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte. El Control de Qualitat comprendrà
els aspectes següents:


Qualitat de matèries primeres.



Qualitat d'equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.



Qualitat d'execució de les obres (construcció i muntatge).



Qualitat de l'obra terminada (inspecció i proves).
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21.2.- Programa de Control de Qualitat.
21.2.1.- Inspecció i control de qualitat per part de la Direcció d'Obra.
La Direcció d'Obra, a càrrec seu, mantindrà un equip d'inspecció i Control de les obres i realitzarà els assaigs, i
en donarà facilitats necessàries.
Els assaigs seran per compte del Contractista en els següents casos:
a-

Si com a conseqüència dels assaigs el subministrament, material o unitat d'obra és rebutjat.

b-

Si és tracta d'assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o unitats
d'obra que hagin sigut prèviament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direcció d'Obra.

c-

Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.

21.2.2.- Procediments, Instruccions i Plànols.
Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s'hauran d'executar d'acord amb
instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que desenvoluparan detalladament
l'especificat en els plànols i Plecs de Condicions del Projecte.
21.2.3. - Control de materials i serveis comprats.
Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar documentada i serà
sotmesa a l' aprovació de la Direcció d'Obra.
Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan d'acord amb els
requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d'inspecció degudament avalats amb els resultats i
certificats dels assaigs realitzats.
21.2.4.- Maneig, emmagatzematge i transport.
El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haurà de tenir en compte els procediments i instruccions
pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del materials i
components utilitzats en l'Obra.
21.2.5. - Processos especials.
Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal
qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d'acord amb els Codis, Normes i
Especificacions aplicables d'acord amb els Plecs de Prescripcions i Plànols del Projecte.
El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits.
21.2.6. - Inspecció d'obra per part del Contractista.
El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessàries per que la
Construcció de l'obra s'ajusti a les condicions requerides en el Projecte.
El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció
d'Obra a la presa de provetes, realització d'assaigs "in situ" i/o en Laboratoris, controls de fabricació, etc., que
realitzin la Direcció d'Obra.
21.2.7. - Gestió de la documentació.
S'assegurarà l'adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l'obra de forma que s'aconsegueixi
una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de
Qualitat.
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21.2.8. - Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspecció (P.P.I.).
La Direcció d'obra prepararà un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 20, per cada activitat o
fase d'obra que consideri necessari amb un mes d'antelació a la data programada d'inici de l'activitat o fase.
Les activitats o fases d'obra per les que es recomana presentar Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les
següents:


Estructura



Paviments i revestiments



Aïllaments



Instal·lació de climatització



Instal·lació elèctrica



Instal·lacions contra incendis

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, quant siguin
aplicables:


Descripció i objecte del Pla



Codis i normes aplicables.



Materials a utilitzar



Plànols de construcció (número i denominació)



Procediments de construcció prevists per el Contractista.



Procediments d'inspecció, assaigs i proves



Proveïdors i subcontractistes.



Embalatge, transport i emmagatzematge.



Marcat e identificació.

Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves.
Adjunt al P.C.Q. s'inclourà un Programa de Punts d’inspecció, document que consistirà en un llistat seqüencial de
totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar durant tota la activitat o fase d'obra.
Per cada operació s'indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i procediments a utilitzar, així
com la participació de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.
Una vegada finalitzada la activitat o fase d'obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o firmes en el P.P.I.)
de que s'han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.
21.4.- Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat.
Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contreu en compliment dels
Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i s'entén inclòs en els Preus del Contracte.
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21.5.- Nivell de Control de Qualitat.
El Director d'Obra determinarà la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d'aconseguir el control adient de la
qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals ocasionats
per resultats no acceptables seran de compte del Contractista.
21.6.- Responsable del Contractista del Control de Qualitat.
El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l'Obra un Tècnic amb tot l'equip necessari
per l'execució del control que determini la direcció de l’obra.

21. COMENÇAMENT DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
El Constructor donarà començament a les obres en el termini detallat al contracte, que es regirà segons la oferta
que es derivi de la licitació i que el contractista haurà detallar al Programa de Treball.
L’obra s’haurà de desenvolupar de la forma necessària per que dins dels períodes parcials assenyalats quedin
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, la execució total es dugui a terme dintre del termini exigit
en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la Direcció Facultativa del començament
dels treballs al menys amb tres dies d'antelació.
22.1.- Ordre dels treballs.
En general, la determinació de l'ordre dels treballs es facultat de l’empresa contractada, llevat d'aquells casos
en que, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la Direcció Facultativa.

22. MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ DE PROJECTE l TERMINI
23.1.- Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.
Quant sigui previst per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no s'interromprà els treballs,
continuant-se segons les instruccions donades per la Direcció Facultativa en tant és formula o tramita el Projecte
Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la Direcció de les obres
disposi per estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent,
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual serà consignat en un pressupost addicional o abonat
directament, d'acord amb el que es convingui.
23.2.- Pròrroga per causa de forca major.
Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pugues començar les obres,
o hagués que suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, es donarà una pròrroga
proporcionada pel compliment de la contracta, previ informe favorable de la Direcció d'Obra.
Per això, el Constructor exposarà, en escrit dirigit a la Direcció d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la
marxa dels treballs i l'endarreriment que per això s'originarà en els terminis acordats, raonat degudament la
pròrroga que per aquesta causa sol·licita. responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra.
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complit els terminis d'obres estipulats, adduint com a causa la
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que tot i sol·licitar-les per escrit no
se li haguessin proporcionat.

23. CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ.
Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les millores que hagin estat ofertades, a les
modificacions del projecte que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva
responsabilitat i per escrit entreguin a la Direcció d'Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i
de conformitat amb l'especificat a l'article 11.
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24.1.- Obres ocultes.
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de restat ocultes a l'acabament de l'Obra, s'aixecaran els plànols
previs per que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran per duplicat, entregant-se un a la
Direcció Facultativa i l'altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquest plànols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.
24.2.- Treballs defectuosos.
El Constructor haurà de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides al Projecte Executiu i es
realitzaran tots i cada un dels treballs contractats d'acord amb l’especificat també en aquest document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que l'exoneri de responsabilitat el control a
la Direcció Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials
d'obra, que sempre s'entendran estesos i abandonats a bon compte.
Com a conseqüència de l' anteriorment expressat, quan la Direcció Facultativa observa vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuals,
ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepció definitiva de
l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat, i
tot allò a expenses de la contracta. Si aquest no considerés justa la decisió i és negués a l'enderrocament i
reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui ho resoldrà.
24.3.- Vicis ocults.
Si la Direcció d'obra tingués fonaments raonables de l'existència de vicis ocults de construcció en les obres
executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o
no, que cregui necessari per reconèixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància
als Serveis Tècnics Municipals.
Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas
contrari a càrrec de la Propietat.

Fonollosa, Desembre de 2018
L’arquitecte municipal,

Jordi Pont Canudas
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ANNEX 1
TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Es fixa un termini d’execució de les obres d’aproximadament 9 mesos.

PLA D’OBRES PROPÒSAT
S’adjunta el document del pla de treball.

Nombre
1

OBRA

Duracion

Predecesores

Nombres del Recurso

195 days

2

ENDERROCS

15 days

3

MOVIMENTS DE TERRES

4

ESTRUCTURA

30 days 3

5

RAM DE PALETA

60 days 3

6

ARREBOSSATS I ENGUIXATS

15 days 5

7

AÏLLAMENTS

15 days 4

8

INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

30 days 6

9

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

30 days 6

10

FUSTERIA I SERRALLERIA

30 days 9

11

PINTURA

30 days 10

12

INSTAL·LACIONS CONTRA INCE...

10 days 11

13

SEGURETAT I SALUT

5 days 2

195 days
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4 feb 19
11 feb 19
18 feb 19
25
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L

9
25 feb 19
4 mar 19
11 mar 19
18 mar 19
25 mar 19
1 abr 19
8 abr 19
15 abr 19
22 abr 19
29 abr 19
J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
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abr 19
6 may 19
13 may 19
20 may 19
27 may 19
3 jun 19
10 jun 19
17 jun 19
24 jun 19
1 jul 19
8 jul 19
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8 jul 19
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22 jul 19
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5 ago 19
12 ago 19
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2 sep 19
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4 nov 19
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ANNEX 2
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA
D’acord amb el que preveu el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contracte del sector públic, la classificació de l’empresari com a contractista d’obres en el
grup, subgrup i categoria que s’indiquen a continuació acreditarà la seva solvència econòmica i financera
i solvència tècnica per a contractar:
Grup: C, Subgrup: 2, Categoria: c

LA CLASSIFICACIÓ D’EMPRESES CONTRACTISTES
1. Introducció
La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en
endavant) regula la classificació de les empreses contractistes d’obres i la secció 2a.
(art. 37 en endavant) la de les empreses contractistes de serveis.
La classificació empresarial està formada per tres conceptes:
I. el grup (que és una classificació general d’activitats)
II. el subgrup (que és una subdivisió dins d’un grup general d’activitats)
III. la categoria (que indica el límit màxim econòmic al qual podrà licitar l’empresa
d’acord amb les determinacions de l’article 56.1 de la LCSP).
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2. Contractes d’obres
2.1.

Grups i subgrups

A) MOVIMENTS DE TERRES I

2. Elevats sobre carril o cable

PERFORACIONS

3. Senyalitzacions i enclavaments

1. Desmuntatges i buidatges

4. Electrificació de ferrocarrils

2. Esplanacions

5. Obres de ferrocarrils sense
qualificació específica

3. Pedreres
4. Pous i galeries
5. Túnels

E) HIDRÀULIQUES
1. Abastaments i sanejaments

B) PONTS, VIADUCTES I GRANS

2. Preses

ESTRUCTURES

3. Canals

1. De fàbrica o formigó en massa

4. Sèquies i desguassos

2. De formigó armat

5. Defenses de marges i

3. De formigó pretesat

canalitzacions
6. Conduccions amb canonades

4. Metàl·lics

de pressió de gran diàmetre
7. Obres hidràuliques sense

C) EDIFICACIONS
1. Demolicions

qualificació específica

2. Estructures de fàbrica o

F) MARÍTIMES
1. Dragats

formigó
3. Estructures metàl·liques

2. Esculleres

4. Feines de paleta, estucats i

3. Amb blocs de formigó
4. Amb calaixos de formigó armat

revestiments
5. Feines de pedrera i marbre

5. Amb pilots i palplanxes

6. Paviments, enllosats i enrajolats

6. Fars, radiofars i senyalitzacions
marítimes

7. Aïllaments i impermeabilitzacions

7. Obres marítimes sense

8. Fusteria

qualificació específica

9. Tancaments metàl·lics

8. Emissaris submarins
D) FERROCARRILS
1. Estesa de vies

G) VIALS I PISTES

2

1. Autopistes, autovies

radioelèctriques

2. Pistes d’aterratge

8. Instal·lacions electròniques

3. Amb ferms de formigó hidràulic

9. Instal·lacions elèctriques sense
qualificació específica

4. Amb ferms de mescles
bituminoses

J) INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES

5. Senyalitzacions i abalisaments de

1. Elevadores o transportadores

vials

2. De ventilació, calefacció i

6. Obres viàries sense qualificació

climatització

específica

3. Frigorífiques
H) TRANSPORTS DE PRODUCTES

4. De lampista i sanitàries

PETROLÍFERS I GASOSOS

5. Instal·lacions mecàniques sense

1. Oleoductes

qualificació específica

2. Gasoductes
K) ESPECIALS
1. Fonaments especials

I) INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

2. Sondatges, injeccions i estacades

1. Enllumenats, il·luminacions i

3. Palplanxats

balises lluminoses
2. Centrals de producció d’energia

4. Pintures i metal·litzacions

3. Línies elèctriques de transport

5. Ornamentacions i decoracions

4. Subestacions

6. Jardineria i plantacions

5. Centres de transformació i

7. Restauració de béns immobles
historicoartístics

distribució d’alta tensió
6. Distribució de baixa tensió

8. Estacions de tractament d’aigües

7. Telecomunicacions i instal·lacions

9. Instal·lacions contra incendis

Els subgrups que estan marcats en negreta són els que s’anomenen subgrups bàsics
de cada grup. Si una empresa obté la classificació en un o uns subgrup/s dels bàsics
aquest fet comporta la seva classificació per a tot el grup.
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2.2.

Determinació de la categoria del grup i subgrup.

La categoria del grup i subgrup es determina en funció de la seva quantia. S’entén per
quantia el valor íntegre del contracte, quan la seva durada sigui inferior o igual a 1 any.
Quan es tracti de durades superiors la quantia es referirà al valor mitjà anual o
anualitat mitjana.
Com es calcula l’anualitat mitjana?
PRESSUPOST DE LICITACIÓ x 12
AM =

termini d’execució en mesos

Aquest valor serà el que ens determinarà la categoria de la classificació.
Les categories amb els valors màxims i mínims són :
categoria a) inferior o igual a 60.000 €
categoria b) de 60.000 a 120.000 €
categoria c) de 120.000 a 360.000 €
categoria d) de 360.000 a 840.000 €
categoria e) de 840.000 a 2.400.000 €
categoria f) superior a 2.400.000 €
Les categories e) i f) no són aplicables als grups H, I, J, K i els seus subgrups, la
màxima categoria dels quals és la e) quan excedeix els 840.000 euros.
Quan es faci referència a parts de l’objecte del contracte, susceptibles de consideració
independent, caldrà tenir en compte el temps d’execució propi d’aquesta part de
l’objecte del contracte i el seu pressupost parcial per tal d’efectuar l’operació
esmentada abans, és a dir, la determinació de la categoria.
Si en els plecs de clàusules particulars no s’estableixen terminis parcials per a
l’execució de les obres corresponents als diferents subgrups, s’haurà de prendre com
a termini d’execució, a l’efecte del càlcul de les categories respectives exigibles, el
termini total d’execució del contracte.

4

Un cop determinada la categoria, és aquesta la que l’òrgan de contractació haurà de
requerir, sense que li sigui possible rebaixar-la a una categoria inferior o augmentar-la
a una categoria superior. Un òrgan de contractació no pot requerir com a categoria
d’un subgrup de classificació en una licitació pública concreta una d’inferior, ja que
això significaria que l’òrgan de contractació està acceptant la participació d’empreses
amb un grau de solvència tècnica inferior al que la normativa legal indica.
La comprovació, per part de la mesa de contractació, de la classificació de les
empreses s'ha d'efectuar i verificar quan es realitza la qualificació de la documentació
general presentada pels licitadors (art. 51 del Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques).

5

2.3.

Subgrups afins

La classificació en determinats subgrups comporta la classificació de l’empresa en els
grups anomenats afins de forma automàtica.
L’afinitat de subgrups es resumeix en la següent taula:
Si el contractista està classificat en els Automàticament està classificat en els

següents Subgrups

Subgrup/s afí/ns

A-2 o A-5

A-1, A-3 i A-4

B-2

B-1

B-3

B-2 i B-1

D-1

D-5

En qualsevol dels subgrups E-1, E-4, E-5

Queden classificades en tots ells i a més
en el subgrup E-7

En algun dels subgrups E-2, E-3 o E-6

E-1, E-4, E-5 i E-7

En algun dels subgrups F-1, F-2 i F-4

F-7

F-4

F-3

G-1

G-2, G-3, G-4, G-5 i G-6

El G1 si s’ha classificat en tots els
subgrups :

G-1

A-2,A-5, B-3, G-3,G-4 i K-2

La

categoria

correspondrà

en
a

la

aquest
menor

subgrup
de

les

categories d’ A-2,A-5, B-3, G-3,G-4 i K-2
G-3 o G-4

G-6

H-1

H-2

H-2

H-1

En qualsevol subgrup dels I-1 a I-8

I-9

6

2.4.

Exigència de classificació

Si la naturalesa de les obres es correspon amb algun dels subgrups, només s’exigirà
la classificació en el subgrup genèric corresponent.
Si les obres tenen singularitats que no són habituals o generals a les de la seva classe
i, en canvi, són assimilables a tipus d’obres corresponents a altres subgrups diferents
del principal, l’exigència de classificació s’ha d’estendre a aquests subgrups amb les
limitacions següents:
-

No es poden exigir més de quatre subgrups (tret de casos excepcionals).

-

L’import de cada subgrup ha de ser superior al 20% del preu total del contracte
(tret de casos excepcionals).

-

S’ha d’establir la categoria de cadascun tenint en compte els imports i els
terminis parcials que corresponguin.

La classificació en un grup només pot ser exigida quan per la naturalesa de l’obra sigui
necessari que el contractista estigui classificat en tots els subgrups bàsics d’aquest
grup.
En el supòsit que part de les obres hagin de ser efectuades per empreses
especialitzades, es pot establir en el PCAP l’obligació del contractista de
subcontractar-les (llevat que tingui la classificació) a una empresa classificada al
subgrup corresponent, sempre que no sobrepassi el 50% del preu de contracte.

7

3. La classificació empresarial en el cas d’una UTE
Si en una licitació pública es presenta com una unió temporal d’empreses, prevista a
l'article 48 de la LCSP, la classificació s’obtindrà mitjançant l’acumulació de les
classificacions que posseeixin les empreses associades temporalment per a l’execució
del contracte.
Totes les empreses associades en una unió temporal d’empreses han de trobar-se
classificades en la modalitat del contracte típic que sigui objecte de licitació i en el qual
es requereix classificació. Les respectives classificacions s’acumularan de manera que
els grups, els subgrups i les categories de cada empresa passin a ser-ho de la unió
d’empreses. Quan dues o més empreses es troben classificades en el mateix grup i
subgrup, s’hauran d’acumular les categories (s'entén que cap empresa té la màxima
categoria, ja que si fos així ja no seria necessària l’acumulació).
L’acumulació de categories quan dues o més empreses es troben classificades en el
mateix grup i subgrup - sempre que la proporció de participació de cada empresa en la
unió temporal sigui superior al 20%- es farà de la forma següent: es troba el valor mitjà
de la categoria de l’empresa i se sumen els diferents valors mitjans. El resultat final de
la suma és el que determina la categoria en el grup i subgrup (art. 52 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques).

8

4. La classificació contractista de l’espai destinat a esports i actes
socioculturals diversos

Per a l’obra de Sala Polivalent Municipal a Canet de Fals al municipi de Fonollosa, i
a partir del tipus d’obra, del pressupost de licitació establert en 156.042,52€ i del
termini d’execució de l’obra establert en 9 mesos, es determina que la classificació del
Contractista és: Grup C, subgrup 2 i categoria C)
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SALA POLIVALENT MUNICIPAL A CANET DE FALS FASE 1
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO CODI

Data: 30/11/18

Pàg.:

1

PREU

UA

DESCRIPCIÓ

13512J51

m3

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

121,81 €

1458116G

m3

Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80
kg/m3
(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

475,55 €

14E229E5

m2

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

32,54 €

14E229E7

m2

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes
(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

37,86 €

14E239E5

m2

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment
executada sense incloure cèrcols ni llindes
(TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

30,93 €

14H77QHJ

u

Llinda estructural de 250 mm d'amplària amb peça U de morter d'argila expandida, per a un buit
d'obra de 110 cm amb recolzaments de 40 cm, armada amb una quantia de 3,4 kg/u d'acer en
barres corrugades B500S i reblert de formigó lleuger d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de
resistència a compressió
(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

42,92 €

14LDM68G

m2

Sostre de 22+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,095 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

43,64 €

15123BCH

m2

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una
làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 40
mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

46,59 €

19C11422

m2

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i
abrillantat
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

33,89 €

SALA POLIVALENT MUNICIPAL A CANET DE FALS FASE 1
16-01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO CODI

Data: 30/11/18

Pàg.:

2

PREU

UA

DESCRIPCIÓ

1A1E2311

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, amb finestra
d'alumini lacat de dues fulles batents amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra
d'aire 6/8/4 mm, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies
(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

347,76 €

1A231331

m2

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum
de bastiment
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

135,94 €

1A231NC2

m2

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de
100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS)

163,00 €

1E22G062

u

Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 130 m2 amb radiador d'alumini i
caldera de gas amb cremador estanc de gas natural, i ajudes de ram de paleta
(CINC MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

5.645,27 €

1G22G300

u

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i
ajudes de ram de paleta
(CINC MIL VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

5.081,13 €

1J41G000

u

Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta
(MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

1.248,14 €

E2135343

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

155,91 €

E21D1211

m

Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, amb solera
de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

5,62 €

E21DAT01

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
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

12,95 €

E222142A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

7,15 €

E2R300E0

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

22,61 €

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
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

92,13 €

E31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

0,29 €

E31DC100

m2

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
(DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

18,08 €

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
(DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

10,07 €

E4415115

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,54 €
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E442502C

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
(UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,54 €

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
(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

1,28 €

E45917G3

m3

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
(NORANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

93,10 €

E4B93000

kg

Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

0,42 €

E4B9DC88

m2

Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
(DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

2,43 €

E4D8D500

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

57,51 €

E4E2561L

m2

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

29,90 €

E4E2681L

m2

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

34,01 €

E4E2961L

m2

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

28,28 €

E4EZQ024

m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment
(CENT VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

120,70 €

E4H77H1A

m

Llinda estructural de 25 cm d'amplària, de peça U llisa de 200x200x250 mm, de morter d'argila
expandida per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt
1:1:7
(SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

16,02 €

E4HZ7A04

m3

Formigó lleuger d'argila expandida per a fàbrica de blocs de morter d'argila expandida, de 15 a 18
N/mm2 de resistència a la compressió i de densitat 1200 a 1400 kg/m3, col·locat manualment
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

175,64 €

E4LDK6Q9

m2

Semibigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm, fins a 3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó armat de 21 a 22 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum >5 m, de
moment flector últim 55,4 a 80,6 kNm per m d'amplària de sostre
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

30,25 €

E5113351

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de
gruix, col·locat sense adherir
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,94 €
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E5Z15N40

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de
gruix mitjà
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

12,73 €

E61201AT

m2

Ajuda de paleta per a electricista a instal·lació elèctrica de grau mitjà en habitatge, inclòs muntants
i escala. Mesura per superfície útil.
(DOTZE EUROS)

12,00 €

E61202AT

Ut

Ajuda de paleta per a llauner, instal·lació d'aparells sanitaris, incloent-hi pp de regates. Mesura per
aparell instal·lat.
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS)

174,00 €

E61203AT

ut

Ajuda de paleta per a instal-lació d'instal-lació de telecomunicacions en habitatge. Mesura per
punts de conexió.
(TRENTA-VUIT EUROS)

38,00 €

E61204AT

M2

Ajuda de paleta per a instal·lació de calefacció per terra radiant, incloent-hi pp de regates. Mesura
per superfície útil calefactada.
(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

2,10 €

E61205AT

Ut

Ajuda de paleta per a muntatge i col·locació de fusteria i serralleria. Mesura per unitat instal·lada.
(QUARANTA-CINC EUROS)

45,00 €

E614GSAH

m2

Paredó recolzat divisòria de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 10 (10 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

19,63 €

E614H51M

m2

Envà recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 600x250x60 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M
2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

13,27 €

E614HK1M

m2

Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 600x250x40 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M
2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

11,61 €

E618562K

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
(TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

30,16 €

E61C0111

m2

Paret vidre perfilat en forma d'U, recta i peces en posició vertical en pinta , amb vidre perfilat en U
de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de gruix i de 2500 a 3500 mm de llargària
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

85,69 €

E61C0114

m2

Paret vidre perfilat en forma d'U, recta i peces en posició vertical formant cambra d'aire , amb vidre
perfilat en U de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de gruix i de 2500 a 3500 mm de llargària
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

146,71 €

E61Z300H

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment
(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

2,17 €

E61ZR045

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

102,82 €

E635E425

m2

Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total
de 50 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes
(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes,
col·locat en posició vertical
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

29,73 €
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E635F228

m2

Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana mineral de roca amb
un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,
per a façanes ref. ACH/F/LD/8 de la serie Panells sandwich d'ISOVER, col·locat en posició
horitzontal
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

54,69 €

E7634A0L

m2

Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat (butil), col·locada no adherida
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

15,45 €

E7B111A0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat
sense adherir
(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

2,09 €

E7C123A0

m2

Aïllament amorf, de 3 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

18,33 €

E7C124A0

m2

Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

22,47 €

E7C13501

m2

Aïllament en reblert de cambres de gruix 5 cm, amb fibres de cel·lulosa de densitat 30 a 60 kg/m3,
injectat
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

2,95 €

E7C29471

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 40 mm de gruix i
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa, col·locada sense adherir
(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

9,29 €

E7D21523

m2

Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements lineals
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

12,67 €

E7D69TK0

m2

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm
(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

37,91 €

E7D91A14

m2

Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat càlcic de 10 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870 kg/m3
(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

27,96 €

E81111E0

m2

Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4
(TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

13,16 €

E81126L3

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
mixt 1:0,5:4, esquitxat
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

21,44 €

E81136L2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç
per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
(VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

20,23 €

E811A0D0

m

Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6
(SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

7,93 €

E8121112

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,34 €

E8121312

m2

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

6,22 €
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E8251235

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), 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)
(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

20,74 €

E83E136B

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A)
de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

27,25 €

E83E2K6B

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard
(A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

35,31 €

E83F5003

m2

Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

12,61 €

E83H1181

m2

Aplacat de parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb placa de fibres de fusta
amb aglomerants minerals i ciment de 50 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

24,44 €

E83Q01AT

m2

Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'alumni anoditzat, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9
cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

15,87 €

E83Q3322

m2

Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9
cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

15,87 €

E8443260

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), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000
mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

30,37 €

E844MCAB

m2

Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor
antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a
una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de
suspensió, sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic
placa de llana mineral de roca de 40 mm
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

54,56 €

E894A0M2

m2

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi i dues
d'acabat
(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

20,90 €

E8985BN0

m2

Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva
i dues d'acabat
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

9,62 €

E8986BN0

m2

Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva i dues d'acabat
(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

10,81 €

E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

4,17 €
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E89A2BB0

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(DISSET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

17,29 €

E8J5572A

m

Coronament de paret de 10 a 20 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció en U i amb
dos cantells en escaire, de color estàndard, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M
2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

18,41 €

E8K3DB4K

m

Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb
trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

65,87 €

E9C11422

m2

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

25,33 €

E9U21BAD

m

Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6
(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

7,83 €

E9Z2A100

m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

8,56 €

EABG01AT

u

Armari de portes d'alumini anoditzat en perfils laminats de fulles batents, per a una mida total de
730x220 cm, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
pany i tibador, col·locat
(MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

1.283,27 €

EABG3A62

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada
(CENT SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

160,41 €

EABGAT01

m

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada
(NORANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

95,04 €

EAF1289D

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb caixa de persiana i guies
(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

284,46 €

EAF15A9D

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

519,43 €

EAFA5Q0L

u

Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una
fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 330x250 cm, elaborada amb perfils
de preu superior
(MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

1.520,90 €

EAM11AJ5

m2

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues fulles batents i dues
targes laterals, col·locat amb fixacions mecàniques
(TRES-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

309,73 €

EAN51432

u

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 120x120 cm
(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

21,07 €
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EAP37175

u

Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

30,43 €

EAPLAABD

u

Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a
pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària
(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

43,97 €

EAQDC075

u

Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

88,28 €

EAQVC15E

u

Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària
(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

253,75 €

EARB1101

m2

Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada amb
molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4
(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

71,38 €

EASA82QB

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de 140x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col·locada
(SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

762,96 €

EAV7EK77

m2

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
(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

73,63 €

EAVT136A

m2

Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

98,51 €

EAVZ1C00

u

Comandament manual amb cinta per a persianes entre 120 i 150 cm d'amplària
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

19,31 €

EAVZK000

m

Guies d'alumini per a persianes enrotllables
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

6,27 €

EAZ13196

m

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

2,47 €

EC171324

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

39,63 €

ED111B21

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

13,28 €

ED15B771

m

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(DISSET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

17,27 €

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
(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

19,74 €

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
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

53,85 €

ED5150ZM

u

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 50
mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 )
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

63,67 €
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ED7FBBBP

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

54,80 €

ED7FP462

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

48,63 €

EDN910S3

u

Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

65,56 €

EE224N6M

u

Caldera estanca de gas natural, de 30 kW de potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció
i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària instantània, amb
vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, col·locada
(MIL SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

1.631,68 €

EE363581

u

Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

49,95 €

EE364581

u

Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

59,33 €

EE3655B1

u

Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

78,08 €

EE3665B1

u

Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

101,83 €

EE3685B1

u

Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

124,33 €

EE42H4S2

m

Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos
definits, muntat superficialment
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

6,51 €

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
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

14,65 €

EEZ51110

u

Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al radiador
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

27,76 €

EF5293B2

m

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

11,05 €

EF5293B7

m

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
(DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

12,16 €

EF5343B2

m

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons
normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

7,69 €

EF5343B7

m

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons
normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

8,42 €
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EF5353B7

m

Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons
normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
(NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

9,34 €

EF5373B7

m

Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons
normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

10,23 €

EF5383B7

m

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons
normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat
(ONZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

11,14 €

EG134901

u

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a
catorze mòduls i encastada
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

22,83 €

EG151D11

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

14,94 €

EG161611

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada
(SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

16,78 €

EG222711

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

0,93 €

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
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

0,99 €

EG222911

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

1,11 €

EG222A11

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

1,23 €

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
(TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

3,70 €

EG322124

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

0,82 €

EG322134

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
(ZERO EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

0,94 €

EG322144

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

1,11 €

EG322154

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

2,40 €
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EG322164

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

2,92 €

EG41149J

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN
(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

81,73 €

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
(DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

19,93 €

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
(VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

20,12 €

EG415A9C

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN
(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

20,43 €

EG415A9D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

20,67 €

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
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

35,74 €

EG482155

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A,
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

165,30 €

EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

1,87 €

EG613021

u

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada
(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

3,16 €

EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

9,53 €

EG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

9,75 €

EG621J93

u

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

13,33 €

EG631153

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, encastada
(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

9,89 €

EG631EA3

u

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

12,71 €
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EG641177

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

EG671113

u

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat
(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

3,34 €

EG671133

u

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat
(SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

6,82 €

EGA12522

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment
(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

19,35 €

EGD1441E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de
llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

24,33 €

EJ12B71P

u

Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre el paviment
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

68,86 €

EJ12L68P

u

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 900x700 mm, de color blanc, preu superior,
col·locat sobre el paviment
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

82,73 €

EJ13B71P

u

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc
i preu alt, col·locat sobre peu
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

144,72 €

EJ14B11P

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

147,30 €

EJ16B112

u

Urinari de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu
alt, col·locat amb fixacions murals
(SETANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

72,07 €

EJ18LFAL

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i
fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

84,05 €

EJ2Z4125

u

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/8´´ i entrada de
3/8´´
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

22,15 €

EJ2Z4127

u

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de
1/2´´
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

24,48 €

EJA26310

u

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar
en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència, col·locat en posició vertical amb fixacions murals
i connectat
(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

230,71 €

EN313427

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

15,99 €

EN314427

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

16,84 €

EN315427

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

20,15 €
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EQ512J51

m2

Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

EY011321

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1
(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

3,27 €

EY011322

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat
lliscat amb guix C6
(TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

3,71 €

EY01132A

m

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment
1:4
(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

3,22 €

EY021311

u

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb
guix B1
(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

6,21 €

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
(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

7,29 €

EY02131A

u

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb
morter de ciment 1:4
(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

6,24 €

F2135323

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió
(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

47,85 €

H1512005

m2

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè
tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

4,86 €

P- 1

161800AT

m2

Paret de tancament per revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals
massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

32,99 €

P- 2

161801AT

m2

Ancoratges SDV 150 cada 40 cm a pilars per a paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, sistema Murfor o similar
(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

5,47 €

P- 3

161802AT

u

Ancoratges d'acer corrugat diàmetre 8mm per a pletina cada 40 cm a nervi de paret de tancament
d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment.
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

6,65 €

P- 4

16183100

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals
massissats amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

34,50 €

P- 5

E2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

22,61 €

162,60 €
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P- 6

E4415125

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

1,62 €

P- 7

E442512C

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols
(DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

2,24 €

P- 8

E44BF132

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

2,14 €

P- 9

E45718H5

m3

Formigó per a llindes, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat manualment
(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

103,69 €

P- 10

E45817C4

m3

Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba
(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

97,28 €

P- 11

E4B73000

kg

Armadura per a llindes AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

0,49 €

P- 12

E4B83000

kg

Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

0,42 €

P- 13

E4E765EE

m

Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb
morter ciment 1:4
(DOTZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

12,12 €

P- 14

E4E865EE

m

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter ciment 1:4
(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

11,15 €

P- 15

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
(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

0,22 €

P- 16

E4EZ72C4

m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment
(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

105,25 €

P- 17

E61C01AT

m2

Paret vidre perfilat en forma d'U, recta i peces en posició vertical formant cambra d'aire , amb vidre
perfilat en U de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de gruix i de 2500 a 3500 mm de llargària,
inclòs perfileria metàl·lica de suport
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

146,71 €

P- 18

E635E424

m2

Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total
de 40 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes
(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes,
col·locat en posició vertical
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

28,17 €

P- 19

E7C91B11

m2

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb
paper kraft, col·locat sense adherir
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

4,89 €

P- 20

E7C966C4

m2

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 50 mm de gruix amb
làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques
(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

7,22 €
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P- 21

E7D201AT

m2

Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements per una resistència al foc R-90
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

21,32 €

P- 22

E7D601AT

m2

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i cinc capes
de pintura intumescent, amb un gruix total de 2500 µm per una resistencia al foc R-90
(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

60,93 €

P- 23

E811A672

m2

Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
(SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

16,31 €

P- 24

E8261235

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola
de València, grup BIII (UNE-EN 14411), 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)
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

34,36 €

P- 25

E83E01AT

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 100 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard
(A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
60mm de gruix
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

38,38 €

P- 26

E83E02AT

m2

Extradossat de plaques de panell acústic format per estructura autoportant lliure normal N amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 100 mm, muntants
cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus MDF 16 mm
de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca 60mm de gruix.
Panell PAP018 de dekustic o similar acabat lacat color blanc.
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

53,21 €

P- 27

E84401AT

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), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000
mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 5 m com a màxim
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

30,37 €

P- 28

E86BAJF8

m2

Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 2 mm de gruix, acabat lacat color estàndard,
treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
muntants cada 60 cm
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

46,65 €

P- 29

E89401AT

m2

Pintat de soldadures sobre perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes d'imprimació epoxi
(VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

20,90 €

P- 30

E898D240

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

4,75 €

P- 31

E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

4,81 €

P- 32

E8K9TH5K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

19,88 €

P- 33

E9234B91

m2

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material
(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

7,33 €

P- 34

E93618C1

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 20 cm, abocat des de camió
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

19,61 €
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P- 35

EAF101AT

u

Finestra d'alumini pintat de color gris fosc a decidir per DF, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 85x360 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
(SET-CENTS TRETZE EUROS)

713,00 €

P- 36

EAFA01AT

u

Porta d'acer per pintar de color gris fosc a definir per DF, col·locada sobre bastiment de base, amb
quatre fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 320x220 cm, amb aïllament llana de roca
40mm a l'interior de les fulles, elaborada amb perfils de preu superior, inclòs manetes, pany i molla
(DOS MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

2.999,22 €

P- 37

EAFA02AT

u

Porta d'acer per pintar color gris fosc a definir per DF, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, amb aïllament llana de roca
40mm a l'interior de les fulles, elaborada amb perfils de preu superior, inclòs manetes, pany i molla
(MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

1.610,50 €

P- 38

EAZPB230

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió,
amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

499,50 €

P- 39

EE42QB42

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

54,22 €

P- 40

EE42QD42

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

40,32 €

P- 41

EE42QG42

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

58,39 €

P- 42

EE42QJ42

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

62,14 €

P- 43

EE4Z0J91

u

Colze 90º de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 600 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
(CENT DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P- 44

EE4Z0J92

u

Reducció de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 600-500 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques
(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

72,53 €

P- 45

EE4Z0J93

u

Reducció de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 500-400 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

55,66 €

P- 46

EE4Z0J94

u

Reducció de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 400-315 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

35,41 €

P- 47

EE4Z0J95

u

Visera per a boca de Expulsió/Admissió quadrada amb malla de seguretat, col·locat amb fixacions
mecàniques
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

133,59 €

P- 48

EE4Z0J96

u

Conversió conducte rectangular a circular de planxa d'hacer galvanitzat per a tub de 600 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

62,03 €

102,08 €
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P- 49

EEJT4Q99

u

Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling, sistema d'instal·lació
de 2 tubs, cabal nominal de 6000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de
25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria calor de tub de
coure amb aletes d'alumini d 40 a 45 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció
d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i
secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6,
col·locada
(VUIT MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

8.136,93 €

P- 50

EEK11KAB

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al
bastiment
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

161,67 €

P- 51

EEKE468H

u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular vist,
formada per placa de 1200 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm de
diàmetre i 61 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila,
fixada mecànicament
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

167,94 €

P- 52

EEV21112

u

Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10
A, preu mitjà, muntat superficialment
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

63,46 €

P- 53

EF912A8G

m

Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm, ànima d'alumini i
protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, connectat a pressió i
col·locat superficialment
(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

25,58 €

P- 54

EF912A90

m

Canonda Ecoflex Thermo Twin ´´UPONOR IBERIA´´, de 175 mm de diàmetre, composta per dos
tubs, un per a impulsió i un altre per a retorn, de polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen
(EVOH) de 40 mm de diàmetre i 3,7 mm de gruix, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura
màxima de treball 95°C, preaïllats tèrmicament amb escuma de polietilè reticulat (PE-X) i protegits
mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE). col·locat en fons de
rasa.
(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

101,54 €

P- 55

EFQ36ECL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat mitjà
(DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

19,26 €

P- 56

EFR11611

m

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
(DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

10,70 €

P- 57

EG144H02

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de divuit mòduls i
muntada superficialment
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

45,96 €

P- 58

EG151812

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

12,77 €

P- 59

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
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

5,61 €

P- 60

EG22TD1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
(DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

2,02 €
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P- 61

EG2B1102

m

Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm, muntada superficialment
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

28,51 €

P- 62

EG2DF651

m

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada
sobre suports horitzontals amb elements de suport
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

11,52 €

P- 63

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
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

1,53 €

P- 64

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
(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

1,89 €

P- 65

EG312574

m

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

9,20 €

P- 66

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
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

5,62 €

P- 67

EG312664

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

7,57 €

P- 68

EG32B164

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub
(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

3,02 €

P- 69

EG415A4B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

33,28 €

P- 70

EG415A59

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
(DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

17,80 €

P- 71

EG415AJB

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, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

61,27 €

P- 72

EG415AJF

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
(SEIXANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

67,09 €

P- 73

EG42429H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, 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
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

89,64 €
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P- 74

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

P- 75

EG61K021

u

Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment
(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

7,96 €

P- 76

EG61L021

u

Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

9,62 €

P- 77

EG63B152

u

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
muntada superficialment
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

8,86 €

P- 78

EGZ0001

u

Treballs de reordenació de Quadre Elèctric existents segons Esquema Unifilars de Projecte
(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P- 79

EH619F5A

u

Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140
lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial
(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

41,98 €

P- 80

EH61JK9B

u

Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270
lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial
(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

87,84 €

P- 81

EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret
(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

47,67 €

P- 82

EM31351J

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport
a paret
(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

81,47 €

P- 83

EN317427

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

38,12 €

P- 84

EN717456

u

Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de
PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs
(TRES-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

320,92 €

P- 85

EN811597

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

23,25 €

P- 86

ENL13P55

u

Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en l'aspiració i en la impulsió
(diàmetre nominal 32 mm), de tipus doble, pressió màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motors
monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons REGLAMENTO 641/2009, amb mode de
funcionament nocturn, muntada entre tubs
(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

321,96 €

P- 87

F21301AT

u

Forat a mur de contenció de formigó armat, per pas d'instal·lacions, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió
(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

47,85 €

P- 88

F2194AE1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

12,27 €

111,24 €
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P- 89

F219FFC0

m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

6,88 €

P- 90

F221C272

m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

3,73 €

P- 91

F222222B

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

4,85 €

P- 92

F2224121

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

7,19 €

P- 93

F2285B0A

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90%
PM
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

15,82 €

P- 94

F2285M00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

38,05 €

P- 95

F2285R00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

41,15 €

P- 96

F2R64269

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km
(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

7,26 €

P- 97

F9G124F3

m3

Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual
(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

96,95 €

P- 98

F9G127F5

m3

Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat
remolinat mecànic
(NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

97,33 €

P- 99

H12101AT

m2

Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a
una altura de 4 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per
suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega
puntual d'1,5 kN.
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

162,68 €

P- 100

H12102AT

u

Amortització diària de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1 m², situada a una
altura de 4 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de
gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la
plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN. Inclosos tots els elements de senyalització normalitzats,
per a seguretat i salut
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,94 €

P- 101

H1213251

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
(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

6,23 €
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P- 102

H1215250

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, per a seguretat i salut
(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

0,09 €

P- 103

H151AT01

u

Mesures de seguretat i salut
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

9,51 €

PREU
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m3

m2

m2

m2

u

m2

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb
40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb
una quantia d'1 m2/ m3
Altres conceptes
Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3,
formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3
Altres conceptes
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Altres conceptes
Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Altres conceptes
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 500x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Altres conceptes
Llinda estructural de 250 mm d'amplària amb peça U de morter d'argila
expandida, per a un buit d'obra de 110 cm amb recolzaments de 40 cm,
armada amb una quantia de 3,4 kg/u d'acer en barres corrugades B500S i
reblert de formigó lleuger d'argila expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a
compressió
Altres conceptes
Sostre de 22+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat, intereixos
0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia de 0,095 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot
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1
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121,81 €
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Altres conceptes

15123BCH

19C11422

1A1E2311

1A231331

1A231NC2

1E22G062

1G22G300

1J41G000

E2135343

E21D1211

E21DAT01

E222142A

m2

m2

m2

m2

m2

u

u

u

m3

m

m2

m3

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana de densitat superficial
1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil),
aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 40 mm, capa separadora amb
geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera
Altres conceptes
Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per
a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat
Altres conceptes
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 120x120
cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles batents amb perfils de preu alt
i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm,
i persiana enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies
Altres conceptes
Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una
llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment
Altres conceptes
Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un
buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts
de fusta. m2 de buit d'obra
Altres conceptes
Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 130 m2 amb
radiador d'alumini i caldera de gas amb cremador estanc de gas natural, i
ajudes de ram de paleta
Altres conceptes
Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació
elevat i 10 circuits, i ajudes de ram de paleta
Altres conceptes
Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície, i ajudes
de ram de paleta
Altres conceptes
Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes
Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a
màxim, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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
Altres conceptes
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
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Altres conceptes

E2R300E0

E31522J4

m3

m3

B065960A

E31B3000

kg

B0A14200

E31DC100

m2

B0A14300
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0DZA000

E3Z112P1

m2

B06NLA2C

E4415115

kg

B44Z501A

E442502C

kg

B44Z5025

E4435111

B44Z5011

kg

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes
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
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
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
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
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
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
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
Altres conceptes
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb cargols
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant
Altres conceptes
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
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

Pàg.:
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7,15 €
22,61 €
22,61 €
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20,96 €
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E45917G3

UA
m3

B065910C

E4B93000

kg

B0A14200

E4B9DC88

m2

B0A14200
B0B341C4

E4D8D500

m2

B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0
B0D71130

E4E2561L

m2

B0E244L1

E4E2681L

m2

B0E244W1

E4E2961L

m2

B0E245L1

E4EZQ024

m3

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/I
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot
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
Altres conceptes
Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de
directriu recta
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
Altres conceptes
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 500x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment

Pàg.:
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93,10 €

65,13150 €
27,97 €
0,42 €
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Altres conceptes
E4H77H1A

m

B0ECA2R1

E4HZ7A04

E4LDK6Q9

m3

m2

B0D21030
B0D625A0
B4LD0605
B4LZ170N

E5113351

m2

B0351000

E5Z15N40

E61201AT

E61202AT

E61203AT

E61204AT

E61205AT

E614GSAH

m2

m2

Ut

ut

M2

Ut

m2

Llinda estructural de 25 cm d'amplària, de peça U llisa de 200x200x250 mm,
de morter d'argila expandida per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:1:7
Peça U de morter d'argila expandida, de 200x200x250 mm, per a revestir,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Formigó lleuger d'argila expandida per a fàbrica de blocs de morter d'argila
expandida, de 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió i de densitat
1200 a 1400 kg/m3, col·locat manualment
Altres conceptes
Semibigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm, fins a 3 m d'alçària, com a
màxim, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat de 21 a 22
cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum >5 m, de moment flector últim 55,4 a 80,6
kNm per m d'amplària de sostre
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Semibigueta de formigó armat de 21 a 22 cm d'alçària, amb armadura de
capacitat mecànica compresa entre 160 i 240 kN
Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 22
cm
Altres conceptes
Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre, de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir
Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm
Altres conceptes
Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà
Altres conceptes
Ajuda de paleta per a electricista a instal·lació elèctrica de grau mitjà en
habitatge, inclòs muntants i escala. Mesura per superfície útil.
Sense descomposició
Ajuda de paleta per a llauner, instal·lació d'aparells sanitaris, incloent-hi pp de
regates. Mesura per aparell instal·lat.
Sense descomposició
Ajuda de paleta per a instal-lació d'instal-lació de telecomunicacions en
habitatge. Mesura per punts de conexió.
Sense descomposició
Ajuda de paleta per a instal·lació de calefacció per terra radiant, incloent-hi
pp de regates. Mesura per superfície útil calefactada.
Sense descomposició
Ajuda de paleta per a muntatge i col·locació de fusteria i serralleria. Mesura
per unitat instal·lada.
Sense descomposició
Paredó recolzat divisòria de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm,
LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 10 (10 N/mm2) de designació (G)
segons la norma UNE-EN 998-2

Pàg.:
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120,70 €
16,02 €

5,94048 €
10,08 €
175,64 €

175,64 €
30,25 €

0,61864 €
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UA

B0FA12A0

E614H51M

m2

B0111000
B0710220
B0F86560

E614HK1M

m2

B0111000
B0710220
B0F86540

E618562K

m2

B0E244L6

E61C0111

m2

B61CR110
B61Z0000
B7J50010

E61C0114

m2

B61CR110
B61Z0000
B7J50010

E61Z300H

kg

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ
Aigua
Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1
Altres conceptes

Envà recolzat divisori de 6 cm de gruix, de supermaó de 600x250x60 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació
(G) segons la norma UNE-EN 998-2
Aigua
Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Supermaó de 600x250x60 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Altres conceptes
Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 600x250x40 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació
(G) segons la norma UNE-EN 998-2
Aigua
Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Supermaó de 600x250x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Altres conceptes
Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Paret vidre perfilat en forma d'U, recta i peces en posició vertical en pinta ,
amb vidre perfilat en U de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de gruix i
de 2500 a 3500 mm de llargària
Vidre perfilat en U de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de gruix i de
2500 a 3500 mm de llargària
Perfil d'alumini i junt d'estanqueitat per a vidres perfilats en U
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Altres conceptes
Paret vidre perfilat en forma d'U, recta i peces en posició vertical formant
cambra d'aire , amb vidre perfilat en U de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6
mm de gruix i de 2500 a 3500 mm de llargària
Vidre perfilat en U de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de gruix i de
2500 a 3500 mm de llargària
Perfil d'alumini i junt d'estanqueitat per a vidres perfilats en U
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Altres conceptes
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Altres conceptes

Pàg.:
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UA
m3

B065910C

E635E425

m2

B0A5AA00
B0C5F425

E635F228

m2

B0A5AA00
B0C5F425

E7634A0L

m2

B0911000
B7611B00

E7B111A0

m2

B7B111A0

E7C123A0

m2

B7C100AE

E7C124A0

m2

B7C100AE

E7C13501
B7C1A300

m2

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment
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
Altres conceptes
Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior nervada color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en
posició vertical
Cargol autoroscant amb volandera
Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de
50 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes
Altres conceptes
Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana
mineral de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior
micronervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int)
de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes ref. ACH/F/LD/8 de la serie Panells sandwich d'ISOVER, col·locat en
posició horitzontal
Cargol autoroscant amb volandera
Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de
50 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes
Altres conceptes
Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de
cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida
Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,3 kg/m2
Altres conceptes
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2
Altres conceptes
Aïllament amorf, de 3 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de
densitat 35 kg/m3, projectat
Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a
projectar
Altres conceptes
Aïllament amorf, de 4 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de
densitat 35 kg/m3, projectat
Escuma formada per poliuretà de densitat 35 kg/m3, preparada per a
projectar
Altres conceptes
Aïllament en reblert de cambres de gruix 5 cm, amb fibres de cel·lulosa de
densitat 30 a 60 kg/m3, injectat
Fibres de cel·lulosa de densitat 30 a 60 kg/m3, preparades per a injectar
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Altres conceptes
E7C29471

m2

B7C29470

E7D21523

m2

B0111000
B7D20021

E7D69TK0

m2

B89ZT000
B8ZAG000

E7D91A14

m2

B0A12000
B7D62A41

E81111E0

E81126L3

E81136L2

m2

m2

m2

B0111000
B8112GA0

E811A0D0

E8121112

B0521200

m

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de
40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa,
col·locada sense adherir
Planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 40 mm de
gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i
1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa
Altres conceptes
Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals
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
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500
µm
Pintura intumescent
Imprimació per a pintura intumescent
Altres conceptes
Cel ras continu amb una resistència al foc R-120 format per plaques de silicat
càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i
una densitat de 870 kg/m3
Filferro acer galvanitzat
Placa de silicat càlcic amb additius, de protecció contra el foc, de 10 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/mK i una densitat de 870
kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria
Altres conceptes
Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4
Altres conceptes
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, esquitxat
Altres conceptes
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0,
segons UNE-EN 998-1, remolinat
Aigua
Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons
UNE-EN 998-1, en sacs
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
-0,00 €
9,29 €

7,44450 €
1,85 €

12,67 €
0,03498 €
8,07840 €
4,56 €
37,91 €

17,99490 €
1,76224 €
18,15 €
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0,48250 €
16,59900 €
10,88 €
13,16 €

13,16 €
21,44 €
21,44 €
20,23 €

0,01129 €
1,15452 €
19,06 €
7,93 €

Formació d'aresta amb morter de ciment 1:6
Altres conceptes

7,93 €

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes

5,34 €

0,07980 €
5,26 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

E8121312

UA
m2

B0521200

E8251235

m2

B05A2103
B0711010
B0FH3172

E83E136B

m2

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1310
B6B11211
B6B12211
B6BZ1A10
B7C9H5M0
B7J500ZZ
B7JZ00E1

E83E2K6B

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1410
B6B11211
B6B12211
B6BZ1A10
B7C9H5M0
B7J500ZZ
B7JZ00E1

m2

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), 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)
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 mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411)
Altres conceptes
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de
gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma
UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70
mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Altres conceptes
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm
de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma
UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70
mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

Pàg.:
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PREU
6,22 €

0,07980 €
6,14 €
20,74 €

0,14790 €
1,37278 €
10,81300 €
8,41 €

27,25 €

3,71280
0,24360
0,84000
3,88310

€
€
€
€

3,46500 €

0,91200 €
0,23970 €
2,10120 €
0,82400 €
0,28000 €
10,75 €
35,31 €

6,36480
0,24360
0,84000
8,87860

€
€
€
€

3,46500 €
0,91200 €
0,23970 €

2,10120 €
0,82400 €
0,28000 €
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CODI

UA

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Altres conceptes
E83F5003

m2

B0A44000
B0CC1410
B7J500ZZ
B7JZ00E1

E83H1181

m2

B0A61600
B83H1800

E83Q01AT

m2

B0A5AA00
B0CH3320

E83Q3322

m2

B0A5AA00
B0CH3320

E8443260

B0A44000
B0CC1310
B7J500ZZ
B7JZ00E1
B84Z7850

m2

Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm,
col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques
Visos per a plaques de guix laminat
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, 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
Altres conceptes
Aplacat de parament vertical interior a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment de 50 mm de
gruix, col·locada amb fixacions mecàniques
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment, de 50 mm de
gruix
Altres conceptes
Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'alumni anoditzat, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6
mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i
5,5 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques
Cargol autoroscant amb volandera
Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada amb ones cada 76 mm, de 18
mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 5,5 kg/m2 acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782
Altres conceptes
Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6
mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i
5,5 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques
Cargol autoroscant amb volandera
Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada amb ones cada 76 mm, de 18
mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa
superficial entre 5 i 5,5 kg/m2 acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782
Altres conceptes
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir,
de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per
a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Visos per a plaques de guix laminat
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 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 doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de
plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
com a màxim i perfils secundaris 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.:
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PREU
11,16 €
12,61 €

2,21000 €
4,56860 €
0,41097 €
0,13965 €
5,28 €
24,44 €

1,68000 €
14,23800 €
8,52 €

15,87 €

0,84000 €
8,35380 €
6,68 €
15,87 €

0,84000 €
8,35380 €
6,68 €
30,37 €
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3,88310 €

0,48668 €
0,13230 €
7,89000 €

16,39 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

E844MCAB

UA
m2

B0A44000
B0CC1310
B7C9R5M0
B7CQDAAA
B7J500ZZ
B7JZ00E1
B84Z5610

B84ZS137

E894A0M2

m2

B89ZX000
B8ZAN000

E8985BN0

m2

B89ZB000
B8ZA9000

E8986BN0

m2

B89ZB000
B8ZA9000

E898J2A0

m2

B89ZPD00
B8ZA1000

E89A2BB0
B89ZB000
B8ZA1000
B8ZA3000

m2

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Cel ras flotant de placa guix laminat, per aïllament acústic, amb subjecció al
sostre amb amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm
d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de
50 kg/m2, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió,
sandwich format per dues plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de
12,5 mm de gruix cada una i làmina betum modificat de 4 mm de gruix, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament
acústic en el seu interior, i entre l'entramat metàl·lic placa de llana mineral de
roca de 40 mm
Visos per a plaques de guix laminat
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma
UNE-EN 520
Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Làmina betum modificat de 4 mm de gruix, amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 60 g/m2, autoadhesiva, per aïllament acústic
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
Amortidor antivibratori de cautxú, de 60 mm de llargària i 52 mm d'amplària,
amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 50 kg/m2
Altres conceptes
Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi i dues d'acabat
Pintura epoxi
Imprimació epoxi
Altres conceptes
Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat
Esmalt sintètic
Imprimació anticorrosiva
Altres conceptes
Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat
Esmalt sintètic
Imprimació anticorrosiva
Altres conceptes
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat
Pintura plàstica per a interiors
Segelladora
Altres conceptes
Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
Esmalt sintètic
Segelladora
Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
54,56 €

1,59120 €
7,91700 €
2,21550 €
5,15550 €
0,48668 €
0,13230 €
4,66000 €

5,70000 €
26,70 €

20,90 €
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14,39 €
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2,35416 €
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0,96300 €
12,25 €
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CODI

E8J5572A

UA
m

B0111000
B0710220
B8J55702

E8K3DB4K

m

B0GAB2L4

E9C11422

m2

B0310400
B9C11422
B9CZ2000

E9U21BAD

m

B9CZ2000
B9U21BA0

E9Z2A100

EABG01AT

m2

u

BABG3762
BAZGC360

EABG3A62

u

BABG3762
BAZGC360

EABGAT01

BAZGC360

m

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

12

PREU

Coronament de paret de 10 a 20 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric
de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color estàndard, col·locada
amb morter per a ram de paleta classe M 2,5 (2,5 N/mm2) de designació (G)
segons UNE-EN 998-2
Aigua
Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Peça de formigó polímer per a coronació de parets de 10 a 20 cm de gruix,
de secció en U i amb dos cantells en escaire, de color estàndard
Altres conceptes
Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment
blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt
1:2:10
Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 29 cm
d'amplària i amb trencaaigües a un cantell
Altres conceptes
Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per
a ús interior intens
Sorra de pedrera de 0 a 5 mm
Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens
Beurada de color
Altres conceptes
Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6
Beurada de color
Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària
Altres conceptes

18,41 €

0,00095 €
0,18405 €
11,47300 €
6,75 €

65,87 €

50,00000 €
15,87 €
25,33 €

0,57810 €
14,02960 €
1,39635 €
9,33 €
7,83 €

0,08744 €
3,44760 €
4,29 €
8,56 €

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
Altres conceptes

8,56 €

Armari de portes d'alumini anoditzat en perfils laminats de fulles batents, per
a una mida total de 730x220 cm, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany i tibador, col·locat
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 60x215 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'interior d'una fulla batent, de preu mitjà
Altres conceptes

1.283,27 €

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 60x215 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'interior d'una fulla batent, de preu mitjà
Altres conceptes
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit
d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà
Altres conceptes

1.042,24000 €
196,48000 €
44,55 €
160,41 €

130,28000 €
24,56000 €
5,57 €
95,04 €

24,56000 €
70,48 €
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CODI

EAF1289D

UA
u

B7J50010
B7J50090
BAF1249D

EAF15A9D

u

B7J50010
B7J50090
BAF1559D

EAFA5Q0L

u

B7J50010
B7J50090
BAFA580L

EAM11AJ5

m2

BAM11AJ5

EAN51432

BAN51200
BANZ1110

u

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
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
Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Altres conceptes
Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de
150x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
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
Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2
de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Altres conceptes
Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra
aproximat de 330x250 cm, elaborada amb perfils de preu superior
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
Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra
de 7,25 a 8,49 m2, elaborada amb perfils de preu superior
Altres conceptes
Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix, amb dues
fulles batents i dues targes laterals, col·locat amb fixacions mecàniques
Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues
fulles batents i dues targes laterals, amb fixacions mecàniques
Altres conceptes
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
120x120 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
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
284,46 €

1,36300 €
3,34080 €
263,24640 €

16,51 €
519,43 €

1,49930 €

3,68640 €
497,73600 €

16,51 €
1.520,90 €

2,31710 €
5,76000 €
1.478,31750 €
34,51 €
309,73 €
269,13000 €
40,60 €
21,07 €

16,12800 €
4,94000 €
0,00 €
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CODI
EAP37175

UA
u

BAP37175

EAPLAABD

u

BAPLAABD

EAQDC075

u

BAQDC175
BAZGC360

EAQVC15E

u

BAQQC151
BAQQC154
BAZGD390

EARB1101

m2

BARB1101

EASA82QB

u

BASA82QB

EAV7EK77

m2

BAV7EK77

EAVT136A

BAVT136A

m2

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ
Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària
Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a
pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
Altres conceptes
Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària
Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100
cm d'amplària i 245 cm d'alçària
Altres conceptes
Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200
cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró,
col·locada
Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm
d'alçària
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà
Altres conceptes
Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària
Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix,
de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm
d'alçària
Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix,
de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm
d'alçària
Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà
Altres conceptes
Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4
Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i
pany
Altres conceptes
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a una llum de
140x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de
140x210 cm, preu alt amb tanca antipànic
Altres conceptes
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
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
Altres conceptes
Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària
i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada
amb fixacions mecàniques
Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m
d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia
d'alumini

Pàg.:
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PREU
30,43 €
30,43000 €
0,00 €
43,97 €

43,97000 €
0,00 €
88,28 €

43,90000 €
24,56000 €
19,82 €
253,75 €

40,48000 €
88,26000 €
56,19000 €
68,82 €
71,38 €

46,90000 €
24,48 €
762,96 €
754,05000 €
8,91 €
73,63 €
68,27000 €
5,36 €
98,51 €

88,53000 €
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Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Altres conceptes
EAVZ1C00

u

BAVZ1C00

EAVZK000

m

B0A4A400
BAVZK000

Comandament manual amb cinta per a persianes entre 120 i 150 cm
d'amplària
Comandament manual amb cinta per a persianes entre 120 i 150 cm
d'amplària
Altres conceptes

m

B0A31000
BAZ13196

EC171324

m2

BC171B20

ED111B21

m

BD13129B
BDW3B200
BDY3B200

ED15B771

m

BD13177B
BD1Z2200
BDW3B700
BDY3B700

ED15B871

m

BD13187B
BD1Z2300
BDW3B800
BDY3B800

ED351430

u

15

PREU
9,98 €
19,31 €

14,01000 €
5,30 €
6,27 €

Guies d'alumini per a persianes enrotllables
Visos galvanitzats
Guies d'alumini per a persianes enrotllables
Altres conceptes

EAZ13196

Pàg.:

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i
de 60 mm d'amplària
Clau acer
Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i
de 60 mm d'amplària
Altres conceptes
Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i
lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC
Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i
lluna de 6 mm de gruix incolora
Altres conceptes
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar
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
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar
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
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
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
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

0,06090 €
3,70000 €
2,51 €

2,47 €
0,01270 €
1,77450 €
0,68 €
39,63 €

26,85000 €
12,78 €
13,28 €

1,07500 €
0,66000 €
0,01000 €
11,54 €

17,27 €

3,54200 €
0,75710 €
1,61040 €
0,08000 €
11,28 €
19,74 €

4,03200 €

1,45390 €
2,25060 €
0,10000 €
11,90 €
53,85 €
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CODI
BD351430

ED5150ZM

UA

u

B0710150
BD5150ZM

ED7FBBBP

m

BD131B9B
BD1Z3000
BDW3BB00
BDY3BB00

ED7FP462

m

B0310500
BD7FP460
BDW3BA00
BDY3BA00

EDN910S3

u

B0711020
BDN97000

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ
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
Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb
sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb
sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI
304
Altres conceptes
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 250 mm, penjat al sostre
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 250 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=250 mm
Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm
Altres conceptes
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb
pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, 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

u

BE224S6M

EE363581

BE363580
BEW31400

u
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PREU
32,76000 €
21,09 €
63,67 €

0,82115 €
47,47000 €
15,38 €
54,80 €
11,16000 €
2,20440 €
15,65520 €
0,71000 €
25,07 €
48,63 €

12,31860 €
9,85200 €
8,66910 €
0,39000 €
17,40 €
65,56 €

Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat
Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004
Aspirador estàtic de morter de ciment
Altres conceptes

EE224N6M

Pàg.:

Caldera estanca de gas natural, de 30 kW de potència calorífica, de planxa
d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària instantània, amb vàlvules, vas d'expansió
i conjunt d'accessoris, mural, col·locada
Caldera estanca de gas natural, de 30 kW de potència calorífica, de planxa
d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària instantània, amb vàlvules, vas d'expansió
i conjunt d'accessoris, mural
Altres conceptes
Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria
Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim
Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar
Altres conceptes

0,63000 €
24,87000 €
40,06 €
1.631,68 €

1.298,27000 €

333,41 €
49,95 €

28,13000 €
0,98000 €
20,84 €
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CODI

EE364581

UA
u

BE364580
BEW31400

EE3655B1

u

BE3655B0
BEW31400

EE3665B1

u

BE3665B0
BEW31400

EE3685B1

u

BE3685B0
BEW31400

EE42H4S2

m

BE42H4S0

EEU11113

u

BEU11113

EEZ51110

u

BEZ52000
BEZ55000
BEZ5A000
BEZ5H000
BEZ5L000

EF5293B2

B0A75900
BF529300

m

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria
Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim
Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar
Altres conceptes
Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria
Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim
Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar
Altres conceptes
Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria
Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim
Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar
Altres conceptes
Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per
a anar encastat, sense valvuleria
Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària
màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim
Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar
Altres conceptes
Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), sense gruixos definits, muntat superficialment
Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), sense gruixos definits
Altres conceptes
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
Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor,
vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador
Tap cec, preu alt, per a radiador
Tap amb reducció, preu alt, per a radiador
Purgador per a radiadors, manual
Aixeta per a radiadors, preu alt
Detentor de sortida, preu alt
Altres conceptes
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment
Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons la norma UNE-EN 1057

Pàg.:

17

PREU
59,33 €

37,51000 €
0,98000 €
20,84 €
78,08 €

56,26000 €
0,98000 €
20,84 €
101,83 €

67,51000 €
0,98000 €
33,34 €
124,33 €

90,01000 €
0,98000 €
33,34 €
6,51 €
2,34600 €
4,16 €
14,65 €

6,48000 €
8,17 €
27,76 €
0,33000 €
1,11000 €
0,19000 €
3,19000 €
2,10000 €
20,84 €
11,05 €

0,14500 €
3,97800 €
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CODI
BFW529B0

UA

BFY5A900

EF5293B7

m

BF529300
BFW529B0
BFY5A900

EF5343B2

m

B0A75400
BF534300
BFW524B0
BFY5A400

EF5343B7

m

BF534300
BFW524B0
BFY5A400

EF5353B7

m

BF535300
BFW525B0
BFY5A500

EF5373B7

BF537300
BFW527B0
BFY5A700

m

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ
Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat encastat
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1
mm, segons la norma UNE-EN 1057
Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes
Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,
segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment
Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior
Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons la norma UNE-EN 1057
Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes
Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,
segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat
Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons la norma UNE-EN 1057
Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes
Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,
segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat
Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons la norma UNE-EN 1057
Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 14
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes
Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,
segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat
Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons la norma UNE-EN 1057
Accessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 16
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
0,46500 €
0,21000 €
6,25 €
12,16 €

3,97800 €

0,46500 €
0,21000 €
7,51 €
7,69 €

0,10500 €
2,39700 €

0,24900 €
0,14000 €
4,80 €
8,42 €

2,39700 €
0,24900 €
0,14000 €
5,63 €
9,34 €

2,85600 €
0,28800 €
0,15000 €
6,05 €
10,23 €

3,27420 €
0,33000 €
0,16000 €
6,47 €

SALA POLIVALENT MUNICIPAL A CANET DE FALS FASE 1
16-01

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

EF5383B7

UA
m

BF538300
BFW528B0
BFY5A800

EG134901

u

BG134901

EG151D11

u

BG151D11

EG161611

u

BG161611

EG222711

m

BG222710

EG222811

m

BG222810

EG222911

m

BG222910

EG222A11

BG222A10

m

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix,
segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat
Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons la norma UNE-EN 1057
Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per
capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18
mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
Altres conceptes
Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible,
amb porta, per a catorze mòduls i encastada
Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible,
amb porta, amb catorze mòduls i per a encastar
Altres conceptes
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-40 i per a encastar
Altres conceptes
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de
protecció IP-40, encastada
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de
protecció IP-40 i per a encastar
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes
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
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
Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
11,14 €

3,49860 €
0,37200 €
0,18000 €
7,09 €
22,83 €
19,05000 €
3,78 €
14,94 €

2,76000 €
12,18 €
16,78 €
2,68000 €
14,10 €
0,93 €

0,18360 €
0,75 €
0,99 €

0,24480 €
0,75 €
1,11 €

0,36720 €

0,74 €
1,23 €

0,48960 €
0,74 €
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UA
m

BG22TL10

EG322124

m

BG322120

EG322134

m

BG322130

EG322144

m

BG322140

EG322154

m

BG322150

EG322164

m

BG322160

EG41149J

u

BG41149J
BGW41000

EG415A99

BG415A99
BGW41000

u

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ
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
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
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC,
col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
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
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

Pàg.:
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3,70 €

2,57040 €

1,13 €
0,82 €

0,19380 €
0,63 €
0,94 €

0,31620 €
0,62 €
1,11 €

0,48960 €
0,62 €
2,40 €
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1,67 €
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0,40000 €
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Altres conceptes
EG415A9B

u

BG415A9B
BGW41000

EG415A9C

u

BG415A9C
BGW41000

EG415A9D

u

BG415A9D
BGW41000

EG42129H

u

BG42129H

BGW42000

EG482155

u

BG482155

BGW48000

EG611021

u

BG611020

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
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
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
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
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
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a
muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions
Altres conceptes

BG613020

u
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PREU
8,34 €
20,12 €

11,38000 €
0,40000 €
8,34 €
20,43 €

11,69000 €
0,40000 €
8,34 €

20,67 €

11,93000 €
0,40000 €
8,34 €
35,74 €

23,68000 €

0,36000 €
11,70 €
165,30 €

154,32000 €

0,40000 €
10,58 €
1,87 €

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt
Altres conceptes

EG613021

Pàg.:

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada
Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt
Altres conceptes

1,04000 €
0,83 €
3,16 €
2,33000 €
0,83 €
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UA
u

BG621193

EG621G93

u

BG621G93

EG621J93

u

BG621J93

EG631153

u

BG631153

EG631EA3

u

BG631EA3

EG641177

u

BG641177

EG671113

u

BG671113

EG671133

u

BG671133

EGA12522

u

BGA12520
BGWA1000

EGD1441E
BGD14410
BGYD1000

u

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat
Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, per a encastar
Altres conceptes
Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, encastat
Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, per a encastar
Altres conceptes
Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat
Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, per a encastar
Altres conceptes
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
Altres conceptes
Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb
tapa, preu alt, encastada
Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V,
amb tapa, preu alt, per a encastar
Altres conceptes
Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, encastat
Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, per a encastar
Altres conceptes
Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat
Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt
Altres conceptes
Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col·locat
Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt
Altres conceptes
Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat
superficialment
Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats
superficialment
Altres conceptes
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard
Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
9,53 €
3,61000 €
5,92 €
9,75 €

3,83000 €
5,92 €
13,33 €
7,41000 €
5,92 €
9,89 €

3,97000 €
5,92 €
12,71 €
6,79000 €
5,92 €
12,35 €

6,43000 €
5,92 €
3,34 €
2,36000 €
0,98 €
6,82 €
5,84000 €
0,98 €
19,35 €
12,15000 €
0,31000 €
6,89 €

24,33 €
9,33000 €
3,91000 €
11,09 €
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EJ12B71P

UA
u

BJ12B71P

EJ12L68P

u

BJ12L68C

EJ13B71P

u

B7J50010
BJ13B71P

EJ14B11P

u

B7J50010
BJ14B11P

EJ16B112

u

BJ16B112

EJ18LFAL

u

B7J50010
BJ18LFA1

EJ2Z4125

u

BJ2Z4125

EJ2Z4127

u

BJ2Z4127

EJA26310

BJA26310

u

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment
Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de color
blanc, preu alt
Altres conceptes
Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 900x700 mm, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre el paviment
Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 900x700 mm, de color blanc,
preu superior
Altres conceptes
Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre peu
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 alt
Altres conceptes
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, 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, color blanc i preu alt
Altres conceptes
Urinari de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació integrada,
de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals
Urinari mural de porcellana esmaltada sense sifó incorporat, alimentació
integrada, de color blanc i preu alt
Altres conceptes
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de
llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada
sobre moble
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de
llargària, acabat brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior
Altres conceptes
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre
3/8´´ i entrada de 3/8´´
Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
de 3/8´´ i entrada de 3/8´´
Altres conceptes
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre
1/2´´ i entrada de 1/2´´
Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
de 1/2´´ i entrada de 1/2´´
Altres conceptes
Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 W de potència,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer
esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, vertical

Pàg.:
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68,86 €
53,17000 €
15,69 €
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70,15000 €
12,58 €
144,72 €
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13,76 €
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0,16356 €

119,63000 €
27,51 €
72,07 €

63,82000 €
8,25 €
84,05 €

0,47705 €
71,20000 €
12,37 €
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13,98000 €
8,17 €

24,48 €
16,31000 €
8,17 €
230,71 €

195,24000 €
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Altres conceptes
EN313427

u

BN313420

EN314427

u

BN314420

EN315427

u

BN315420

EQ512J51

m2

BJ1ZQ000
BQ512J50

EY011321

m

B0111000
B0521100

EY011322

m

B0111000
B0521100
B0521200

EY01132A

EY021311

m

u

B0111000
B0521100

EY021312
B0111000
B0521100
B0521200

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 3/8´´, de 16 bar de PN i preu alt
Altres conceptes
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt
Altres conceptes
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt
Altres conceptes
Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu mitjà, de
60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament
Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius
Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu mitjà,
de 60 a 99 cm de llargària
Altres conceptes
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada
amb guix B1
Aigua
Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada
amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6
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
Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada
amb morter de ciment 1:4
Altres conceptes
Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans
manuals, i collat amb guix B1
Aigua
Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes
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
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

Pàg.:
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35,47 €
15,99 €

9,11000 €
6,88 €
16,84 €

9,96000 €
6,88 €
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13,27000 €
6,88 €

162,60 €
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55,18000 €
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3,22 €
3,22 €

6,21 €
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0,05050 €
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Altres conceptes

EY02131A

F2135323

H1512005

u

m3

m2

B1510003
B15Z1200

P- 1

P- 2

161800AT

161801AT

m2

m2

B44ZB052

P- 3

161802AT

u

B0907200

P- 4

P- 5

P- 6

16183100

E2R540E0

E4415125

m2

m3

kg

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans
manuals, i collat amb morter de ciment 1:4
Altres conceptes
Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb
malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a
seguretat i salut
Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Paret de tancament per revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb
formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i
acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Altres conceptes
Ancoratges SDV 150 cada 40 cm a pilars per a paret de tancament d'una
cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, sistema Murfor o similar
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat
Altres conceptes
Ancoratges d'acer corrugat diàmetre 8mm per a pletina cada 40 cm a nervi
de paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment.
Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat, per a ús estructural per a injectar
Altres conceptes
Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb
formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment i
acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Altres conceptes
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

Pàg.:
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7,24 €
6,24 €
6,24 €
47,85 €
47,85 €
4,86 €

0,78000 €
0,11200 €
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5,47 €
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4,35 €
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P- 7

CODI
B44Z502A

E442512C

UA

kg

B44Z5026

P- 8

E44BF132

kg

B44ZF031

P- 9

E45718H5

m3

B065960B

P- 10

E45817C4

m3

B065710B

P- 11

E4B73000

kg

B0A14200

P- 12

E4B83000

kg

B0A14200

P- 13

E4E765EE

m

B0EAA4L6

P- 14

E4E865EE

m

B0EAA4L6

P- 15

E4EZ3000

kg

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
Altres conceptes

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
cargols
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
Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça
simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils
foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant
Altres conceptes
Formigó per a llindes, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat manualment
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
Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb bomba
Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes
Armadura per a llindes AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment,
de 400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris,
amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:4
Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, de cara vista, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 color gris
Altres conceptes
Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 400x200x200 mm, de morter
de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes
col·locada amb morter ciment 1:4
Peça U de morter de ciment, de 400x200x200 mm, de cara vista, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 color gris
Altres conceptes
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
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DESCRIPCIÓ
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

E4EZ72C4

m3

B065710C

P- 17

E61C01AT

m2

B61CR110
B61Z0000
B7J50010

P- 18

E635E424

m2

B0A5AA00
B0C5F424

P- 19

E7C91B11

m2

B7C91B10

P- 20

E7C966C4

m2

B7C966C0
B7CZ1600

P- 21

E7D201AT

m2

B0111000
B7D20021

P- 22

E7D601AT

B89ZT000
B8ZAG000

m2

27

PREU
Altres conceptes

P- 16

Pàg.:

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat
manualment
Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Altres conceptes
Paret vidre perfilat en forma d'U, recta i peces en posició vertical formant
cambra d'aire , amb vidre perfilat en U de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6
mm de gruix i de 2500 a 3500 mm de llargària, inclòs perfileria metàl·lica de
suport
Vidre perfilat en U de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de gruix i de
2500 a 3500 mm de llargària
Perfil d'alumini i junt d'estanqueitat per a vidres perfilats en U
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Altres conceptes
Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior nervada color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en
posició vertical
Cargol autoroscant amb volandera
Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de
40 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes
Altres conceptes
Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de
80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir
Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb
paper kraft
Altres conceptes
Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de
50 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres,
col·locat amb fixacions mecàniques
Feltre de llana mineral de roca de 60 a 70 kg/m3 de 50 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 60 mm de gruix com a
màxim
Altres conceptes
Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements per una
resistència al foc R-90
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
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura
intumescent i cinc capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 2500
µm per una resistencia al foc R-90
Pintura intumescent
Imprimació per a pintura intumescent

0,00550 €
0,21 €
105,25 €

67,56750 €
37,68 €
146,71 €

83,26000 €
10,46400 €
10,35880 €

42,63 €
28,17 €

0,42000 €
19,40400 €

8,35 €
4,89 €
2,42550 €
2,46 €
7,22 €

4,04250 €
0,72000 €

2,46 €
21,32 €

0,03498 €
8,07840 €
13,21 €
60,93 €

29,94970 €
1,76224 €
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DESCRIPCIÓ

Altres conceptes
P- 23

E811A672

m2

B0111000
B8111GA0

P- 24

E8261235

m2

B05A2102
B0711010
B0FH4172

P- 25

E83E01AT

m2

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1410
B6B11211
B6B12211
B6BZ1A10
B7C9H5M0
B7J500ZZ
B7JZ00E1

P- 26

E83E02AT

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1410
B6B11211
B6B12211
B6BZ1A10

m2

Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat
Aigua
Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons
UNE-EN 998-1, en sacs
Altres conceptes
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de
ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), 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)
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, blanca
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004
Rajola de ceràmica premsada vidriada, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN
14411)
Altres conceptes
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant
lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'extradossat de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i
canals de 70 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 15 mm
de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de
roca 60mm de gruix
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma
UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70
mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat
Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Altres conceptes
Extradossat de plaques de panell acústic format per estructura autoportant
lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'extradossat de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i
canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus MDF 16 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca 60mm de
gruix. Panell PAP018 de dekustic o similar acabat lacat color blanc.
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma
UNE-EN 520
Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70
mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70
mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat

Pàg.:

28

PREU
29,22 €
16,31 €
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€
€
€
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12,13 €
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€
€
€
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CODI
B7C9H5M0

UA

B7J500ZZ
B7JZ00E1

P- 27

E84401AT

m2

B0A44000
B0CC1310
B7J500ZZ
B7JZ00E1
B84Z7850

P- 28

E86BAJF8

m2

B0A4A400
B0A61600
B83ZA700
B863CJB8

P- 29

E89401AT

m2

B89ZX000
B8ZAN000

P- 30

E898D240

m2

B89ZPE00

P- 31

E898K2A0

m2

B89ZPD00
B8ZA1000

P- 32

E8K9TH5K

B0A5AA00
B0CHTH5K
B7J50010

m

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ
Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Altres conceptes

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir,
de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per
a una alçària de cel ras de 5 m com a màxim
Visos per a plaques de guix laminat
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, 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 doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de
plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm
com a màxim i perfils secundaris 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
Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 2 mm de gruix, acabat
lacat color estàndard, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm
d'amplària
Planxa d'alumini de 2 mm de gruix, acabat lacat color estàndard, treballat al
taller
Altres conceptes
Pintat de soldadures sobre perfils d'acer amb pintura epoxi, amb dues capes
d'imprimació epoxi
Pintura epoxi
Imprimació epoxi
Altres conceptes
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Pintura plàstica per a exteriors
Altres conceptes
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat
Pintura plàstica per a interiors
Segelladora
Altres conceptes
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
Cargol autoroscant amb volandera
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix,
50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
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Altres conceptes
P- 33

E9234B91

m2

B0331300

P- 34

E93618C1

m2

B065960B

P- 35

EAF101AT

u

B7J50010
B7J50090
BAF1559D

P- 36

EAFA01AT

u

B7J50010
B7J50090
BAFA580L

P- 37

EAFA02AT

u

B7J50010
B7J50090
BAFA580L

P- 38

EAZPB230

BAZPB230

u

Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm
Altres conceptes
Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 20 cm, abocat des de camió
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
Finestra d'alumini pintat de color gris fosc a decidir per DF, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla fixa i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 85x360 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
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
Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2
de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Altres conceptes
Porta d'acer per pintar de color gris fosc a definir per DF, col·locada sobre
bastiment de base, amb quatre fulles batents, per a un buit d'obra aproximat
de 320x220 cm, amb aïllament llana de roca 40mm a l'interior de les fulles,
elaborada amb perfils de preu superior, inclòs manetes, pany i molla
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
Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra
de 7,25 a 8,49 m2, elaborada amb perfils de preu superior
Altres conceptes
Porta d'acer per pintar color gris fosc a definir per DF, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat
de 180x220 cm, amb aïllament llana de roca 40mm a l'interior de les fulles,
elaborada amb perfils de preu superior, inclòs manetes, pany i molla
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
Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra
de 7,25 a 8,49 m2, elaborada amb perfils de preu superior
Altres conceptes
Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat
Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme
vist, homologat segons UNE-EN 1125

Pàg.:
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Altres conceptes
P- 39

EE42QB42

m

BE42QB40
BEW4B000

P- 40

EE42QD42

m

BE42QD40
BEW4A000

P- 41

EE42QG42

m

BE42QG40
BEW4D000

P- 42

EE42QJ42

m

BE42QJ40
BEW4E001

P- 43

EE4Z0J91

u

BE4DJJ91

P- 44

EE4Z0J92

u

BE4DJJ92

P- 45

EE4Z0J93

u

BE4DJJ93

P- 46

EE4Z0J94

u

BE4DJJ94

P- 47

EE4Z0J95
BE4DJJ95

u

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre
Altres conceptes
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre
Altres conceptes
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 500 mm de diàmetre
Altres conceptes
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm
Suport estàndard per a conducte circular de 600 mm de diàmetre
Altres conceptes
Colze 90º de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 600 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques
Colze a 90º en conducte circular de planxa d'hacer galvanitzat de 600 mm
de diàmetre
Altres conceptes
Reducció de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 600-500 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques
Reducció en conducte circular de planxa d'hacer galvanitzat de 600 a 500
mm de diàmetre
Altres conceptes
Reducció de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 500-400 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques
Reducció en conducte circular de planxa d'hacer galvanitzat de 500 a 400
mm de diàmetre
Altres conceptes
Reducció de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 400-315 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques
Reducció en conducte circular de planxa d'hacer galvanitzat de 400 a 315
mm de diàmetre
Altres conceptes
Visera per a boca de Expulsió/Admissió quadrada amb malla de seguretat,
col·locat amb fixacions mecàniques
Visera per a boca de Expulsió admissió quadrada amb malla de seguretat
Altres conceptes
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EE4Z0J96

UA
u

BE4DJJ96

P- 49

EEJT4Q99

u

BEJT4Q99

P- 50

EEK11KAB

u

BEK11KAB

P- 51

EEKE468H

u

BEKE4685

P- 52

EEV21112

u

B0A61600
BEV21112

P- 53

EF912A8G

B0A75F02
BF91PM8G
BFWB4705
BFYB4705

m

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Conversió conducte rectangular a circular de planxa d'hacer galvanitzat per a
tub de 600 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
Conversió conducte rectangular a circular de planxa d'hacer galvanitzat per
a tub de 600 mm de diàmetre
Altres conceptes
Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 2 tubs, cabal nominal de 6000 m3/h, estructura de
tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer
galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria calor de tub de
coure amb aletes d'alumini d 40 a 45 kW en calefacció (aire (0°) aigua
(80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada
Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling,
sistema d'instal·lació de 2 tubs, cabal nominal de 6000 m3/h, estructura de
tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer
galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, bateria calor de tub de
coure amb aletes d'alumini de 40 a 45 kW en calefacció (aire (0°) aigua
(80°/70°)), secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb
transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i secció de retorn formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6
Altres conceptes
Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment
Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció
corba 45°, totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment
Altres conceptes
Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de
conducte circular vist, formada per placa de 1200 x 150 mm d'acer
galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de diàmetre
de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila, fixada
mecànicament
Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de
conducte circular vist, formada per placa de 1200 x 150 mm d'acer
galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm de diàmetre i 61 mm de
diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en una fila
Altres conceptes
Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble
contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, muntat superficialment
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de de 5 a 30°C, de
doble contacte a 230 V i 10 A , preu mitjà, per a muntar superficialment
Altres conceptes
Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment
Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior
Tub de polietilè multicapa amb tub interior de polietilè de diàmetre 40 mm,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar
Accessori per a tubs de polietilè multicapa, 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 multicapa,
de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes
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EFQ36ECL

m

BFQ36ECA

BFYQ3090

P- 56

EFR11611

m

BFR11610
BFWR1161
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P- 57

EG144H02

u

BG144H02
BGW14000

P- 58

EG151812

u

BG151812
BGW15000

P- 59

EG21H81J

m

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Canonda Ecoflex Thermo Twin ´´UPONOR IBERIA´´, de 175 mm de
diàmetre, composta per dos tubs, un per a impulsió i un altre per a retorn, de
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH) de 40 mm de diàmetre
i 3,7 mm de gruix, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura màxima de
treball 95°C, preaïllats tèrmicament amb escuma de polietilè reticulat (PE-X) i
protegits mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE). col·locat en fons de rasa.
Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior
Canonda Ecoflex Thermo Twin ´´UPONOR IBERIA´´, de 175 mm de
diàmetre, composta per dos tubs, un per a impulsió i un altre per a retorn, de
polietilè reticulat (PE-X) amb barrera d'oxigen (EVOH) de 40 mm de
diàmetre i 3,7 mm de gruix, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura
màxima de treball 95°C, preaïllats tèrmicament amb escuma de polietilè
reticulat (PE-X) i protegits mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE)
Accessori per a tubs de polietilè multicapa, 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 multicapa,
de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
Altres conceptes
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a
la difusió del vapor d'aigua >= 7000
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica, de 40 mm de gruix
Altres conceptes
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix
Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
120 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 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
Altres conceptes
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de
divuit mòduls i muntada superficialment
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de
divuit mòduls i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució
Altres conceptes
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de
protecció IP-40 i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes
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
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DESCRIPCIÓ
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

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes
Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm, muntada
superficialment
Canal metàl·lica de planxa d'acer llisa, de 50x95 mm
Part proporcional d'accessoris per a canals de planxa d'acer
Altres conceptes
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària
50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i
amplària 50 mm
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 50 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports
horitzontals
Altres conceptes
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
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
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
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
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
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
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Altres conceptes
P- 67

EG312664

m

BG312660

P- 68

EG32B164

m

BG32B160

P- 69

EG415A4B

u

BG415A4B
BGW41000

P- 70

EG415A59

u

BG415A59
BGW41000

P- 71

EG415AJB

u

BG415AJB
BGW41000

P- 72

EG415AJF

u

BG415AJF
BGW41000

P- 73

EG42429H

u

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 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 10 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), 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 (1P+N), 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
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,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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,
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
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
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
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, 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
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P- 75

EG61K021

u

BG61K020

P- 76

EG61L021

u

BG61L020

P- 77

EG63B152

u

BG63B152
BGW63000

P- 78

EGZ0001

u

BG32B160
BGW41000

P- 79

EH619F5A

u

BH619F5A

P- 80

EH61JK9B

u

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, 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
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
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
Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada
superficialment
Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, per a
muntar superficialment
Altres conceptes
Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada
superficialment
Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, per a
muntar superficialment
Altres conceptes
Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà, muntada superficialment
Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà
Part proporcional d'accessoris per a endolls
Altres conceptes
Treballs de reordenació de Quadre Elèctric existents segons Esquema
Unifilars de Projecte
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu mitjà, col·locada superficial
Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu mitjà
Altres conceptes
Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt, col·locada superficial

Pàg.:
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PREU
77,58000 €

0,36000 €
11,70 €
161,33 €

145,91000 €

0,36000 €
15,06 €
7,96 €
2,20000 €
5,76 €
9,62 €
3,86000 €
5,76 €
8,86 €
1,59000 €
0,38000 €
6,89 €
111,24 €
6,65000 €
0,40000 €
104,19 €
41,98 €

35,73000 €

6,25 €
87,84 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 81

CODI
BH61JK9B

EM31261J

UA

u

BM312611
BMY31000

P- 82

EM31351J

u

BM313511
BMY31000

P- 83

EN317427

u

BN317420

P- 84

EN717456

u

BN717450

P- 85

EN811597

u

BN811590

P- 86

ENL13P55

u

BNL13P55

P- 87

P- 88

F21301AT

F2194AE1

u

m2

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ
Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu alt
Altres conceptes

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret
Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada,
pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze,
de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt
Altres conceptes
Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs
Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt
Altres conceptes
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic, muntada superficialment
Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de
seient elàstic
Altres conceptes
Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en
l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 32 mm), de tipus doble, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons REGLAMENTO 641/2009,
amb mode de funcionament nocturn, muntada entre tubs
Bomba circuladora de rotor humit amb connexions roscades de 2´´ en
l'aspiració i en la impulsió (diàmetre nominal 32 mm), de tipus doble, pressió
màxima 1 bar, cos de la bomba de fosa, motors monofàsics d'imants
permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal,
índex d'eficiència energètica IEE=<0,21 segons REGLAMENTO 641/2009,
amb mode de funcionament nocturn
Altres conceptes
Forat a mur de contenció de formigó armat, per pas d'instal·lacions, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Pàg.:
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PREU
81,59000 €

6,25 €
47,67 €
39,02000 €

0,31000 €
8,34 €
81,47 €
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0,31000 €
8,34 €

38,12 €

27,69000 €
10,43 €
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12,82000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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CODI

UA

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 89

P- 90

P- 91

P- 92

P- 93

P- 94

F219FFC0

F221C272

F222222B

F2224121

F2285B0A

F2285M00

m

m3

m3

m3

m3

m3

B0310500

P- 95

F2285R00

m3

B0322000

P- 96

P- 97

F2R64269

F9G124F3

m3

m3

B064E26B

P- 98

F9G127F5

m3

B064E26C

P- 99

H12101AT

m2

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió
Altres conceptes
Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
fluix, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 90% PM
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
Sauló garbellat
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes
Paviment de formigó sense additius HM-30/B/20/I+E de consistència tova,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E
Altres conceptes
Paviment de formigó sense additius HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual i acabat remolinat mecànic
Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball
de 3x1 m², situada a una altura de 4 m, formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m²
uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.
Altres conceptes
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P- 100

P- 101
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CODI

H12102AT

H1213251

H1215250

UA
u

m2

m2

B1Z0Y250

P- 103

H151AT01
B1510003
B15Z1200

u

Data: 30/11/18

DESCRIPCIÓ

Amortització diària de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x1
m², situada a una altura de 4 m, formada per estructura tubular d'acer
galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar
una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una
càrrega puntual d'1,5 kN. Inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats, per a seguretat i salut
Altres conceptes
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
Altres conceptes
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, per a
seguretat i salut
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,
per a seguretat i salut
Altres conceptes
Mesures de seguretat i salut
Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a
seguretat i salut
Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut
Altres conceptes

Pàg.:
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4,94 €
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ANNEX 4
RESUM GENERAL DE PRESSUPOST
ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST
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1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01

ENDERROCS
MOVIMENTS DE TERRES
ESTRUCTURA
RAM DE PALETA
ARREBOSSATS I ENGUIXATS
PAVIMENTS I REVESTIMENTS
AÏLLAMENTS
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
PINTURA
FUSTERIA I SERRALLERIA
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
SEGURETAT I SALUT
Pressupost AMIDAMENTS

670,43
1.869,34
17.242,50
1.351,89
22.916,61
2.970,42
5.344,62
23.039,62
3.983,84
2.350,32
19.758,46
176,81
6.695,53
108.370,39
108.370,39

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost AMIDAMENTS

108.370,39
108.370,39

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1

108.370,39

13 % Despeses generals SOBRE 108.370,39....................................................................................................................................
14.088,15
6 % Benefici industrial SOBRE 108.370,39....................................................................................................................................
6.502,22

Subtotal

128.960,76

21 % IVA SOBRE 128.960,76....................................................................................................................................27.081,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( CENT CINQUANTA-SIS MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS )

156.042,52

ANNEX 5 – MILLORES

Projecte bàsic d’execució
setembre 2017

FASE 1
MILLORES

1601 sala polivalent municipal
Plaça de la Vila s/n
Canet de Fals, Fonollosa (el Bages)
Ajuntament de Fonollosa

crta. Cardona 5-7 3erA 08241 manresa t/f 93 8727320 3at@3atarquitectura.com
www.3atarquitectura.com

IN. ÍNDEX

MEMÒRIA MILLORES
AMIDAMENTS MILLORES
PLÀNOL MILLORA UTA

MEMÒRIA MILLORES
Millora 1
Substitució de l’equip de renovació d’aire per una unitat de tractament d'aire amb recuperador
rotatiu entàlpic amb freecooling, per una ocupació de 427 persones de la sala.

Millora 2
Col·locació de cortines oscurant amb sistema d’accionament elèctric per a les finestres de la
sala.

Millora 3
Pintat de color gris fosc a escollir per DF dels elements metàl·lics exteriors (estructura, coberta,
canals i baixants).

Millora 4
Construcció d’armari metàl·lic d’acer amb revestiment de xapa d’acer miniona per pintar de
color gris fosc a escollir per DF.

Millora 5
Col·locació de reixat d’acer 1,5m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat
amb porta de dues fulles batents de 2x1,5m de llum de pas d’acer galvanitzat.

Millora 6
Substitució de diferents elements de la instal·lació elèctrica per uns de major qualitat.
6.1. Tub rígid de plàstic sense halògens
6.2. Cable conductor de coure de 0,6/1kV de tensió asignada
6.3. Armaris de polièster.
6.4. Interruptors automàtic de magnetotèrmic 16A
6.5. Preses de corrent industrial de tipus semiencastat
6.6. Preses de corrent industrial de tipus mural (3P+T de 16A i 200-250V)
6.7. Preses de corrent industrial de tipus mural (3P+N+T de 16A i 380-415V)

AMIDAMENT MILLORES FASE 1
Sala Polivalent Municipal
Plaça de la Vila s/n Canet de Fals, Fonollosa (el Bages)
Millora 1
Unitat de tractament d'aire amb recuperador rotatiu entàlpic amb freecooling, sistema
d'instal·lació de 4 tubs, cabal nominal de 12000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de
panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes,
bateria de fred i calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 150 a 170 kW en refrigeració
(aire (30°/60%) aigua (7°/12°)) i 120 a 135 kW en calefacció (aire (0°) aigua (80°/70°)), secció
d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7 i
secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6,
col·locada
01.01

u
1,00

1,00
1,00

21,00

21,00
21,00

11,00

11,00
11,00

11,00

11,00
11,00

11,00

11,00
11,00

8,00

8,00
8,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

total

01.02

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 1000 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

total

01.03

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 900 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

total

01.04

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 750 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

total

01.05

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 1 mm, muntat superficialment

total

01.06

u

Colze 90º de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 1.000 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

total

01.07

u

Reducció de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 1.000-900 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

total

01.08

u

Reducció de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 900-750 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

total

01.09

u

Reducció de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 750-600 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

total

01.10

u

Visera per a boca de Expulsió/Admissió quadrada amb malla de seguretat, col·locat amb
fixacions mecàniques

total

01.11

u

Conversió conducte rectangular a circular de planxa d'hacer galvanitzat per a tub de 600 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

total

Pàgina 1

01.12

u

Multitovera de llarg abast orientable manualment per a instal·lar en lateral de conducte circular
vist, formada per placa de 1200 x 150 mm d'acer galvanitzat lacat, amb 8 toveres de 125 mm
de diàmetre i 61 mm de diàmetre de boca, d'alumini lacat de color estàndard, distribuïdes en
una fila, fixada mecànicament
16,00

16,00
16,00

16,00

16,00
16,00

100,55

100,55
100,55

total

01.13

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
600x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada
al bastiment

total
Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 50 mm de gruix
amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques
01.14

m2

total

Millora 2
02.01

m2

Cortina oscurant de teixit, amb sistema d'accionament elèctric, col·locada amb fixacions
mecàniques

4,00

4,85

3,60

1,00

4,00

3,60

total

69,84
14,40

84,24

Millora 3
03.01

m2
Pintat de parament horitzontal i vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat
pilars

12,00

0,50

4,85

testers coberta existent

2,00

12,50

1,10

coberta existent

1,00

13,20

25,30

cx

0,10

390,56

total

29,10
27,50
333,96
39,06
429,62

Millora 4
04.01

u
Armari de portes d'alumini anoditzat en perfils laminats de fulles batents, per a una mida total de
730x220 cm, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
pany i tibador, col·locat

1,00
1,00

1,00

total
04.02

m2
Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i
9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions
mecàniques
1,00

7,30

2,20

1,00

7,00

2,20

1,00

7,30

0,70

1,00

8,50

total

16,06
15,40
5,11
36,57

Millora 5
05.01

m
Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50
mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm
col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars

perímetre UTA
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8,50

total
05.02

8,50

u
Porta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb
bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix,
muntants de tub de 40x40x2 mm, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de
cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada

1,00
1,00

1,00

total

Millora 6
06.01

m
Tub rígid de plàstic sense halògens, 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

6,00

12,000
12,000

línia subquadre endolls 1

50,00

línia subquadre endolls 2

46,00

50,000
46,000
96,000

muntants quadre endolls

2,00

total
06.02

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 canal o safata

total
06.03

u
Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment
subquadres endolls

2,00

2,000
2,000

2,00

2,00
2,00

4,00

4,00
4,00

2,00

2,000
2,000

2,00

2,000
2,000

total
06.04

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, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
interruptor general quadre endolls

total
06.05

u
Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, tipus schuko, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44, cablejada i
col·locada

total
06.06

u
Presa de corrent industrial de tipus mural, inclinada amb tapa, de la serie Cetact, 2P+T, de 16 A
i 200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP44, cablejada i col·locada

total
06.07

u
Presa de corrent industrial de tipus mural inclinada amb tapa de la serie Cetact, 3P+N+T, de 16
A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP44, cablejada i col·locada

total
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