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FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 1

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 00  TREBALLS PREPARATORIS
Subsistema 0C  ARQUEOLOGIA

1 K1A2U003 u Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidatges o extraccions de terres i enderrocs, amb la presa de
dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació

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

1 control demolició paviments 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 K1A2U001 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidatges o extraccions de terres i enderrocs, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final

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

1 demolició paviments 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0A  CIMIENTOS

1 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 pas comunes 1,000 0,800 0,600 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#
2 pas mur Bies 1,000 0,800 0,600 1,000 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,960

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0B  ESTRUCTURA

1 K214211A m3 Desmuntatge de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i apilament de material per a la seva
reutilització i càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000
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FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 2

2 K214ZAE1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta i xapa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

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

1 Badalot 1,000 3,040 4,110 12,494 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,110 1,400 5,754 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,248

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0C  DIVISIONES

1 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 PB01 1,000 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
2 P21 1,000 3,700 3,500 12,950 C#*D#*E#*F#
3 sala blava 1,000 3,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,950

2 K2161512 u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30
cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 PB03 1,000 1,100 2,500 2,750 C#*D#*E#*F#
2 PB05 2,000 3,190 2,500 15,950 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,400 2,200 6,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,360

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0F  REVESTIMIENTOS

1 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 PB03 2,000 6,700 2,500 33,500 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,550 2,200 15,620 C#*D#*E#*F#
3 PBO2 2,000 5,420 2,000 21,680 C#*D#*E#*F#
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FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 3

4 1,000 3,080 2,200 6,776 C#*D#*E#*F#
5 COMUNES 2,000 4,000 2,200 17,600 C#*D#*E#*F#
6 PB05 2,000 8,140 0,500 8,140 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 3,000 1,300 3,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 113,216

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

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

1 PB05 2,000 8,140 1,500 24,420 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,020

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0G  PAVIMENTOS

1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

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

1 PB03 1,000 4,650 5,390 25,064 C#*D#*E#*F#
2 PB05 1,000 6,710 3,550 23,821 C#*D#*E#*F#
3 PB04 1,000 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
4 PB02 1,000 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
5 canalització aigua 1,000 15,000 0,600 9,000 C#*D#*E#*F#
7 instla.lacions sala vermell 1,000 23,000 0,300 6,900 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
9 P08 1,000 21,000 5,750 120,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,635

2 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 PB06 1,000 8,140 3,200 26,048 C#*D#*E#*F#
2 pas instal.lacions PB 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 pas sala vermella 1,000 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,048
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FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 4

3 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

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

1 PB05 1,000 6,650 3,600 0,200 4,788 C#*D#*E#*F#
2 P21 1,000 5,730 11,300 0,200 12,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,738

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0H  CARPINTERIA

1 K21AU004 u Desmuntatge de full, cèrcol i accessoris de ´´ventanillo´´, de fins a 3m2, amb recuperació de ferratges i fixacions
a paraments, amb mitjans manuals, apilament de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor

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

1 PB05 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0J  HERRERIA

1 K21BZ011 U Arrencada d'element metàl·lic fixat als murs.

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

1 PB01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P21 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 K21EZ016 m Arrencada de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a 300 mm i fins a 600 mm, muntat sobre suports,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 sala blava 1,000 5,750 5,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,750

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
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FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 5

Obra 01  INTERIORS
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0Ñ  ELECTRICIDAD

1 K21GZPA1 PA Eliminació puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. A tota la planta.

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

1 PB01-02-03-05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0X  OTROS

1 K221ZVMA m3 Buidatge de terres, enderrocs i estris, càrrega manual de terres sobre camió o contenidor

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

1 VARIS 1,000 3,000 1,100 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,300

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema A3  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2RA2640 m3 Deposició controlada a monodipòsit amb bàscula, d'enderrocs amb una densitat inferior a 1,10 t/m3

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

1 DE K2131121 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 DE K2164671 1,000 7,500 0,150 1,125 C#*D#*E#*F#
3 DE K2161512 1,000 32,360 0,120 3,883 C#*D#*E#*F#
4 DE K2182281 1,000 113,210 0,030 3,396 C#*D#*E#*F#
5 DE K2183501 1,000 40,020 0,030 1,201 C#*D#*E#*F#
6 DE K2192913 1,000 68,500 0,150 10,275 C#*D#*E#*F#
7 DE K2194421 1,000 43,500 0,050 2,175 C#*D#*E#*F#
8 DE  K21AU004 4,000 2,100 0,050 0,420 C#*D#*E#*F#
9 VARIOS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal "A origen" O 38,475 SUMORIGEN(G1:
G9)
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FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 6

12 Porcentaje "A origen" P 35,000 13,466 PERORIGEN(G1:
G11,C12)

TOTAL AMIDAMENT 51,941

2 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor

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

1 DE K2164671 1,000 7,500 0,150 1,125 C#*D#*E#*F#
2 DE K2161512 1,000 32,360 0,120 3,883 C#*D#*E#*F#
3 DE K2182281 1,000 113,210 0,030 3,396 C#*D#*E#*F#
4 DE K2183501 1,000 40,020 0,030 1,201 C#*D#*E#*F#
5 DE K2192913 1,000 48,880 0,150 7,332 C#*D#*E#*F#
6 DE K2194421 1,000 26,050 0,050 1,303 C#*D#*E#*F#
7 DE  K21AU004 4,000 2,100 0,050 0,420 C#*D#*E#*F#
8 VARIS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O 33,660 SUMORIGEN(G1:

G8)
11 Porcentaje "A origen" P 35,000 11,781 PERORIGEN(G1:

G10,C11)

TOTAL AMIDAMENT 45,441

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subsistema 0A  EXCAVACIONS

1 K2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

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

1 RASA EST INSTALACIONS 1,000 40,000 1,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 1,000 10,000 0,600 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,600

2 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

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

1 PB04 2,500 0,600 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

3 K2231411 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

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

��	



FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 7

1 PB05 1,000 6,650 2,800 0,700 13,034 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,034

4 K222B212 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

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

1 instal.lacions aigua 1,000 18,000 0,600 0,600 6,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,480

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subsistema 0B  TERRAPLENATS

1 K2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

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

1 RASA EST INSTALACIONS 1,000 40,000 1,000 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 1,000 10,000 0,600 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,600

2 F228VPIF m Dispositiu detectable de banda plàstica indicador de la presència d'instal.lacions soterrades

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

1 RASA EST INSTALACIONS 1,000 35,000 1,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subsistema 0C  TRANSPORT DE TERRES

1 K2R450H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

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

1 PB04 2,500 0,600 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
2 PB05 6,650 3,550 0,600 14,165 C#*D#*E#*F#
3 ZANJAS 40,000 0,600 0,150 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,665

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
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FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 8

Obra 01  INTERIORS
Capítulo 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subsistema 0D  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 PB04 2,500 0,600 0,600 0,900 C#*D#*E#*F#
2 PB05 6,650 3,550 0,600 14,165 C#*D#*E#*F#
3 ZANJAS 40,000 0,600 0,150 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,665

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 04  ESTRUCTURA
Subsistema 0B  METÀL·LICA

1 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

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

1 biguetes 2,000 4,560 16,000 145,920 C#*D#*E#*F#
2 6,000 5,250 16,000 504,000 C#*D#*E#*F#
3 BADALOT O 5,000 2,500 10,000 125,000 C#*D#*E#*F#
4 FOLRE
5 Horitzontals
6 badalot n 5,000 3,000 8,000 120,000 C#*D#*E#*F#
7 badalot s 5,000 3,500 8,000 140,000 C#*D#*E#*F#
8 badalot e 5,000 5,250 8,000 210,000 C#*D#*E#*F#
9 BADALOT O 5,000 5,250 8,000 210,000 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal "A origen" O 1.454,920 SUMORIGEN(G1:
G9)

11 Porcentaje "A origen" P 5,000 72,746 PERORIGEN(G1:
G10,C11)

TOTAL AMIDAMENT 1.527,666

2 K4415325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

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

1 PILARES
2 verticals
3 badalot n 5,000 2,500 10,000 125,000 C#*D#*E#*F#
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FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 9

4 badalot s 5,000 2,500 10,000 125,000 C#*D#*E#*F#
5 badalot e 4,000 2,500 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#
6 BADALOT O 4,000 1,500 10,000 60,000 C#*D#*E#*F#
7 TORNAPUNTES 12,000 2,000 10,000 240,000 C#*D#*E#*F#
8 badalot n 4,000 2,500 10,000 100,000 C#*D#*E#*F#
9 badalot s 4,000 1,500 10,000 60,000 C#*D#*E#*F#

10 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal "A origen" O 910,000 SUMORIGEN(G1:

G10)
12 Porcentaje "A origen" P 5,000 45,500 PERORIGEN(G1:

G11,C12)

TOTAL AMIDAMENT 955,500

3 K441ZRHC u Reforç de forat em volta o en mur amb marc format per LPN100/10 soldat i trabat amb morter sense retracció.
Mides fins  1000*1000

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

1 pb13 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 04  ESTRUCTURA
Subsistema 0E  ESTINTOLAMENTS

1 K4F7ZDAL u Apertura de agujero en pared de ladrillo macizo o mampostería de piedra de grueso variable de acuerdo con la
anchura de los dados, con apuntalamiento previo de forjado, formación de dados de apoyo de hormigón armado
HA-25 B10 IIa y acero B-500S y apertura de rozas en muro. Colocación de perfiles metálicos. Retacado en
mortero sin retracción, recubrimiento con ladrillo cerámico y enlucido con mortero con red de fibra de vidrio
sobresaliendo 20 cms. del perímetro y aristado de dinteles. Perfiles metálicos 4 HEB-200 y 2 dados 30*30*25.
Incluido retirada retirada perfiles metálicos existentes. Para mejorar la adherencia, la parte inferior de los perfiles
se protegerá con morteros sin retracción y se aplicará arena granada en seco.

Formación de hueco de puerta de paso de 191*220 de luz en pared de mampostería de piedra de 70cm. de
grueso.

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

1 PB02-05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB04 taller 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 K4F7ZDAF u Formación de hueco de puerta de paso de 400*300 de luz en pared de maó de 15cm. de grueso amb un
HEB120.

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

1 P21-p11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 05  RAM DE PALETA
Subsistema 0D  DIVISIONES INTERIORES

1 K4G21195 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6

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

1 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,900

2 K4F7RK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir, col·locada amb
el mateix morter de la paret

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 K612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

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

1 PB05 - taller 1,000 1,000 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
2 PB04 - taller 1,000 2,200 2,200 2,000 9,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,080

4 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

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

1 PB05 1,000 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#
2 PB04- abocador 1,000 1,200 2,200 2,640 C#*D#*E#*F#
3 pb04-lavabo 1,000 1,000 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 05  RAM DE PALETA
Subsistema 0E  ENVANS CARTRÓ GUIX

1 K652XX77 ut Reforç de fusta de mides 400x170x40 per envans de guix laminat

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

1 pb02 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 K652XX78 ut Pletines metàl.liques de 400 mm per collar elemets de valvulería i aixetes

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

1 pb01 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 K652344P m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

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

1 PB03 1,000 4,650 2,200 10,230 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,400 2,200 19,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,590

4 K652ZT4P m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

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

1 PB03 2,000 4,650 2,200 20,460 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,500 2,500 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,710

5 KJ1Z6287 u Estructura de suport per a urinari mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada
d'1,2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 PB03 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 KJ1Z4287 u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada
d'1,2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 PB03 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 KJ1ZZW87 u Estructura de suport per a inodoro suspès mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària
aproximada d'1.2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 PB03 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

��	



FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 12

8 K652ZTAM m2 TRASDOSSAT A AUTOPORTANTde plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 51 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm
d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 2 plaques RESISTENT ALTA DURESA de 15 mm de gruix , fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 0

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

1 PB05 2,000 6,650 2,800 37,240 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,600 2,800 20,160 C#*D#*E#*F#
3 P21 1,000 11,000 3,000 33,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 11,000 3,600 39,600 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,750 3,300 18,975 C#*D#*E#*F#
7 p21-p13 2,000 3,000 3,300 19,800 C#*D#*E#*F#
9 Columna P21 rampa P11 1,000 1,600 3,300 5,280 C#*D#*E#*F#

11 p08 1,000 5,750 3,500 20,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,180

9 K652ZTAA m Formació d'una ampit per amagar instal·lacions amb trasdossat autoportant de plaques de guix laminat format
per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 51 mm,
muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 2 plaques RESISTENT ALTA
DURESA de 15 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 0.
L'estructura farà forma de L , fixant-la aterra i paret. Les plaques la recobrirán complerta. Inclou els traus per les
reixetes i els espais buits pels registres. Mides exteriors aprox. 550*1100 mm

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

1 *
2 P08 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

10 K652ZTAR m2 Reposició puntual de trasossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 51 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm
d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 2 plaques RESISTENT ALTA DURESA de 15 mm de gruix , fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 0

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

1 sala blava 1,000 2,500 2,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 05  RAM DE PALETA
Subsistema 0F  REVESTIMIENTOS

1 K81126L3 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, esquitxat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 pb04 2,000 2,500 2,200 11,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,200 2,200 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,640

2 K877ZS40 M2 Rejuntat de parament vertical de carreus, amb morter de calç i puzolanes 1:4, acolorit, elaborat en obra amb
formigonera de 165 l, amb buidatge i neteja prèvia del material existent a les juntes

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

1 Comunes 2,000 8,140 2,500 40,700 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,200 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#
3 pb02 2,000 5,400 2,000 21,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,100 2,500 15,500 C#*D#*E#*F#
5 bóveda 1,000 3,080 5,420 1,500 25,040 C#*D#*E#*F#
6 pb05 bóveda 1,000 5,400 8,140 43,956 C#*D#*E#*F#
7 pb04 bóveda 1,000 4,000 1,500 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,796

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 05  RAM DE PALETA
Subsistema 0V  VARIS

1 K458ZFFA u Regularitzar forats de finestres:ampit, llinda i brancal amb pedra o maó massís. Mides promig 80*110.

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

1 PB01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PB01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PB02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 K652ZRAP u Reforma d'armari desplaçant les peces existents per passar instal·lacions tot formant un conducte vertical, folrat
amb cartróguix a mb 2 de plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 de guix laminat . Inclou el trasllat del
quadre i/o l'abocador existents modiifcant les instal·lacions afectades tan de linies, aigua o desgüàs. Mides
aprox 160*350

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

1 P10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K458ZFMA u Formar forat en volta per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior. Mides promig 80*80.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 pb13 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 K458ZFMF u Formar forat en  forjat per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior. Mides promig 80*80.

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

1 P11 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 PB13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 K458ZFMG u Formar forat en mur de pedra fins 80cm per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior. Mides promig
80*80.

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

1 PB08 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P05-P20 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PB06-PB08 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 K458ZFMH u Formar forat en mur de pedra fins 80cm  per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior. Mides promig 30*3
0.

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

1 P13 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P05-06 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P05-03 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 P20-P07 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 PB07-08 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 PB07-05 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 PB7-PB08 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 K5Z2ZBHB U Modificació del forat de porta en pared de 15 per canviar el bastiment de fusta er una porta metàl·lica

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

1 Badalot 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P21 - escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 K5Z2ZBPB U Modificació del forat de porta en pared de 60, treient el bastiment i la paret, enderrocant parcialmente els
brancals i col·locar una nova porta de entrada.

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

1 Pb04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 K5Z2ZBPF U Modificació del forat de porta en pared de 60, treient el bastiment i la paret i refent parcialmente els brancals i
col·locar una nova porta de entrada.

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

1 P21-escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 K458ZFMT m Formar cèrcol de formigó 15*30 ancorat al terrat amb anclatges inox i resines.

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

1 perimetres forats badalot 3,000 1,200 4,000 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

11 K5Z2ZBLB m Formar zòcol de paret de maó calat de 10cm damunt ceèrcol formigó amb cambra posterior farcida de XPS de
5cm. i arrebossa per l'exterior. Mides fins 30 cm.

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

1 Claraboya est 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Claraboya oest 1,000 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,200

12 K612ZMP8 U Perforació mecànica amb taladre diàmetre 60 mm de volta/mur de mamconeria de mides varia fins 0.80 m per
pas d'instal·lacions

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

1 PB03-P02 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PP05-P03 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P05-06 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 P06-P07 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 PB13 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0A  IMPERMEABILITZACIÓ

1 K458ZFTG u Reforma impermeabilització de terrat per assegurar l'estanqueitat en fer fortas per passar intal·lacions inclòs
recercat posterior. Mides fins 100*100.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P1 O 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 E 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 K458ZFTH m Modificar la impermeabilització del terrat existent per assegurar l'estanqueitat adaptant-la als nous perimetres
amb formació de mimvells, amb mitja canya i soldants la impermeabilitació a l'existents amb butilo, EPDm o
poliuretà, Inclou desmuntage parcial d'un metre d'amplària, reposició de capes existent i restitució final del
conjunt.

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

1 Claraboya est 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Claraboya oest 1,000 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
5 badalot 2,000 5,250 10,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,900

3 K458ZFTP m Increment per impermeabilització del terrat modificat amb projecció de resines de poliureta formant membrana
elàstica in situ. producte amb DIT com poliurea o semblant.

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

1 Claraboya est 2,000 5,500 11,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 Claraboya oest 1,000 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
5 badalot 2,000 5,250 10,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,900

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0C  TEULADES FUSTA

1 K4M3AAAB m2 Panell sandwich de fusta i escuma de poliuretà o polietilè expandit amb acabat hidròfug per la cara exterior i per
l'interior en fusta fina vernissada, col·locat sobre estructura de fusta tant en coberta com en façana, amb junta
encadellada amb espiga longitudinal. Mesura en projecció plana. Gruix 19-80-10

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

1 badalot 1,000 5,250 4,800 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

2 K7C7ZVE6 m2 ALE Aillament amb Làmina viscoelàstica de 5kg. amb fixació elàstica
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 badalot 1,000 5,250 4,800 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

3 E4M3ZTMA m2 Taulers contraxpats marins de 19mm de pollancre o similar, fixats amb tirafonds a estructura  de suport

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

1 badalot 2,000 4,700 2,250 21,150 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,260 2,590 13,623 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,260 1,000 5,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,033

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0E  COBERTES DE ZINC

1 K548ZZPM m2 Paramento vertical de plancha de 8´´ de zinc texturizado en bandejas con listones según el sistema belga
sobre lámina drenante de 5 mm de relieve. incl. part propor. de piezas especiales, recubrimientos, jambas y
antepechos etc. Inc. modificación y adapatación cubierta existente.

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

1 badalot n 1,000 4,770 1,500 7,155 C#*D#*E#*F#
2 badalot s 1,000 4,770 2,100 10,017 C#*D#*E#*F#
3 badalot e 1,000 5,250 2,500 13,125 C#*D#*E#*F#
4 BADALOT O 1,000 5,250 1,200 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,597

2 K548ZZMA m2 Coberta de planxa de 8´´ de zinc texturitzat en safates engatillades damunt làmina drenant de 5 mm de relleu.
incl. part propor. de peces especials, recobriments etc.

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

1 badalot 1,000 5,400 5,400 29,160 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,010

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0G  AMPITS I CORONAMENTS MURS

1 K5ZDZAAA m Ampit - Escupidor xapa zinc 0,8mm amb retorn superior i goteró inferior , separat 2cm del mur. Sobresortint
lateralment 2cm del buit. Pendent 10º=4-20 - Junta doble pestanya i segellat al mur i a la fusteria amb silicona
natural. Col·locat damunt membrana interposició resistent 12mm i morter. Desenvolupament fins a 1000mm.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 badalot o 1,000 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,250

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0J  CANALONS I GÀRGOLES

1 K5ZBZRZM u Rasclet de dimensions reduïdes per col·locar com a embornal a les tortugades, Amb material de zinc de secció
suficient..Col·locada amb fixacions mecàniques.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KD15AZ51 m Baixant de tub de zinc amb unió doblegada diàmetre 110mm, de 0,6mm de gruix, incloses les peces especials,
fixades mecànicament amb brides.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 KQN2ZPB1 U Protección de bajante con elemento de hierro fundido de 2m de altura fijado al muro.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E5ZBZCZM m Ràfecde zinc con incorporación de canalón de zinc del tipo empotrado en la cubierta correspondiente. Sección
20*15 más alero 23*10cm. Construido con doble plancha rellena de 5cm de poliestireno extruido y según las
indicaciones dadas anteriormente para cualquier otra pieza de cinc. Como característica específica está aquélla
de que el borde exterior siempre tiene que ser más bajo que el borde o solape interior para que en caso de
emboce el agua siempre desborde hacia el exterior. .colocada con fijaciones mecánicas.

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

1 Badalot 1,000 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,750

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0M  CLAVEGUERES

1 KD7KPP9T m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 160 mm, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb
formigó
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB03 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 KD7K3323 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

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

1 PB04 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 pb01 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 KD115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 pb04 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 pb01 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 KD115371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 pb05 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0R  TRONERES

1 KD35ZS70 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 70*70 cm i 150 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10
cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 KD353652 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 pb04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 pb01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 KDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 pb04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 pb01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 escomesa fontanería 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 07  AILLAMENTS
Subsistema 0A  TÈRMICS

1 K7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locades
sense adherir

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

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

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 07  AILLAMENTS
Subsistema 0C  ANTIFOC

1 K7D21522 m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements superficials

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

1 estintolaments 3,000 4,000 1,000 1,500 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 K7D69TK1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 K7D69TK5 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 2543 µm
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 biguetes 2,000 4,560 0,600 5,472 C#*D#*E#*F#
2 6,000 5,250 0,600 18,900 C#*D#*E#*F#
3 BADALOT O 5,000 2,500 0,600 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,872

4 K7D6ZHAA m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 2735 µm

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 K7DZEBB1 u Junta antifoc RF-120 de protecció de pasatubs diàmetre promig 90

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 K7DZEAA1 m Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb
escuma autoinflable d'estructura cel.lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, amb
resistència al foc RF-120, i aplicat amb pistola

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 K7DZB3HH m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al
foc EI-180

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

1 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,250

8 K7D9ZP12 m2 Cel ras continuu de plaques de fibres minerals REI sobre estructura autònoma. Es tracta d'un sistema complert
de plaques resistents al foc REI-120 amb sol.lucions específiques del fabricant Producte tipus- Promotect o de
prestacions equivalents

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

1 P11 1,000 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 07  AILLAMENTS
Subsistema 0D  ACÚSTICS
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1 K7C9ZABA m Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini,
col.locada embolicant baixants i col.lectors.

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

1 aplacat p21 1,000 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 K7C7ZVE5 m2 Aillament amb Làmina viscoelàstica de 5kg. adherida tipus Tecsoud FT-100 gramatge 50/75

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

1 badalot 1,000 2,700 5,250 14,175 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,175

3 K7C9ZEA4 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 25-35 kg/m3, de 100 mm de gruix amb malla metál.lica,
col.locat amb fixacions mecàniques.

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

1 Badalot 2,000 5,200 2,200 22,880 C#*D#*E#*F#
2 4,000 5,200 2,600 54,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,960

4 E7C9ZSEA m2 Revestimiento acústico de las bóvedas del tipo Sediphone 25mm con una absorción de F (Hz) 125- ? 0.12;
250- ? 0.35, 500- ? 0.65 1000- ? 0.78 2000- ? 0.8 4000- ? 0.82. Se dejará una junta perimetral de 3cm
respecto a todas las molduras o los bordes

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

1 *
2 P08 1,000 21,000 5,750 1,300 156,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,975

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 08  GUIXAIRE I CEL RASOS
Subsistema 0A  GUIX

1 K81221P2 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a
projectar, acabat lliscat amb guix C6, segons la normaUNE-EN 13279-1

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

1 pb03 2,000 6,710 2,500 33,550 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,550 2,500 17,750 C#*D#*E#*F#
3 pb05 2,000 8,140 2,200 35,816 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,400 2,200 14,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,076
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2 K8121812 m2 Enguixat a bona vista sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

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

1 PB01 1,000 5,250 4,800 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

3 K812ZR02 m Repassos de guix en noves parets que barren antics forats, ajustant-los al seu entorn

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

1 PB05 - taller 1,000 1,000 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
2 PB04 - taller 1,000 2,200 2,200 2,000 9,680 C#*D#*E#*F#
3 PB05 1,000 1,000 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#
4 PB04- abocador 1,000 1,200 2,200 2,000 5,280 C#*D#*E#*F#
5 pb04-lavabo 1,000 1,000 2,200 2,000 4,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,160

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 08  GUIXAIRE I CEL RASOS
Subsistema 0B  CEL RASOS

1 K8445100 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 600 mm, per una
alçària de sostre de 4 m com a màxim

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

1 VESTIBULO P10-P11 1,000 4,000 4,600 18,400 C#*D#*E#*F#
2 P13 1,000 5,750 2,600 14,950 C#*D#*E#*F#
3 P10 1,000 5,750 1,600 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,550

2 K844ZFAA m2 Cel ras amb plaques fonoabsorbents taladrades formant damers quadrats, tipus ´´Knauf D127E B4 de guix
laminat per a revestir de 13 mm de gruix amb fibra mineral, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada

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

1 P10 1,000 1,600 6,000 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,600

3 K844ZFJA m2 Formar jàsseres amb amb plaques fonoabsorbents taladrades forat aleatori amb tancament traus perimetrals de
guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix amb fibra mineral, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada

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

1 P21 1,000 11,300 2,250 25,425 C#*D#*E#*F#
2 P21-P11 1,000 1,500 3,500 5,250 C#*D#*E#*F#
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4 p20 1,000 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,675

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 09  PAVIMENTS

1 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

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

1 PB01 1,000 4,650 4,500 20,925 C#*D#*E#*F#
2 PB03 1,000 6,710 3,550 23,821 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,746

2 K7B2Z30L m2 Làmina separadora de polietilè de 300 µm i 280 g/m2, col.locada no adherida

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

1 PB01 1,000 4,650 4,500 20,925 C#*D#*E#*F#
2 PB03 1,000 6,710 3,550 23,821 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,746

3 K7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locades
sense adherir

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

1 PB01 1,000 4,650 4,500 20,925 C#*D#*E#*F#
2 PB03 1,000 6,710 3,550 23,821 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,746

4 K93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió

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

1 PB01 1,000 4,650 4,500 20,925 C#*D#*E#*F#
2 PB03 1,000 6,710 3,550 23,821 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,746

5 K9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

1 PB01 1,000 4,650 4,500 20,925 C#*D#*E#*F#
2 PB03 1,000 6,710 3,550 23,821 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 44,746

6 K9B1ZPAA m2 Hidrofugat de paviment de formigó per colmatación de porus.

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

1 PB01 1,000 4,650 4,500 20,925 C#*D#*E#*F#
2 PB03 1,000 6,710 3,550 23,821 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,746

7 K93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

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

1 PB02 1,000 5,420 3,100 16,802 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,560 1,200 5,472 C#*D#*E#*F#
3 COMUNES 1,000 8,140 1,200 9,768 C#*D#*E#*F#
4 PB03 1,000 3,550 6,710 23,821 C#*D#*E#*F#
5 PB04 1,000 3,550 2,000 7,100 C#*D#*E#*F#
6 PB05 1,000 8,140 3,200 26,048 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,011

8 K9DBZSLT m2 Paviment gres porcelánico C1 i C3 no lliscant de 3015 Tipus Grespania Abadia o similar, col·locat amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntado amb lechada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 PB02 1,000 5,420 3,100 16,802 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,560 1,200 5,472 C#*D#*E#*F#
3 COMUNES 1,000 8,140 1,200 9,768 C#*D#*E#*F#
4 PB03 1,000 3,550 6,710 23,821 C#*D#*E#*F#
5 PB04 1,000 3,550 2,000 7,100 C#*D#*E#*F#
6 PB05 1,000 8,140 3,200 26,048 C#*D#*E#*F#
7 PB06 1,000 8,170 3,230 26,389 C#*D#*E#*F#
8 P21 1,000 11,450 5,750 65,838 C#*D#*E#*F#
9 P08 1,000 21,000 5,750 120,750 C#*D#*E#*F#

10 p08 ENTRADA 1,000 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 306,988

9 K9DBZZ2W ml Sòcol per a rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular preu mitjà, de 16 a 25 peces m2, col·locat en
truc de masseta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 PB02 2,000 5,420 10,840 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,560 9,120 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
5 COMUNES 2,000 8,140 16,280 C#*D#*E#*F#
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6 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
7 PB03 2,000 3,550 7,100 C#*D#*E#*F#
8 2,000 6,710 13,420 C#*D#*E#*F#
9 PB04 2,000 3,550 7,100 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 PB05 2,000 8,140 16,280 C#*D#*E#*F#
12 2,000 3,200 6,400 C#*D#*E#*F#
13 P21 2,000 11,450 22,900 C#*D#*E#*F#
14 2,000 5,750 11,500 C#*D#*E#*F#
15 P08 2,000 21,000 42,000 C#*D#*E#*F#
16 2,000 5,750 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,840

10 K9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm
de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

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

1 PB02 2,000 4,650 4,500 41,850 C#*D#*E#*F#
3 PB03 1,000 6,710 3,550 23,821 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,671

11 K9Z51575 m Tapajuntas de pavimento de pavimento, para junta de 30 mm de anchura media, con perfil de neopreno y
soporte de latón, colocando préviamente el soporte

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

1 Asc 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,200

12 E9P9ZPTA m Pavimento podotáctil señalizador de losetas de caucho reciclado de 800*1200 cm y 12 mm de espesor, con
superficie antideslizante según UNE-EN 14041, colocado con adhesivo

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

1 P21 rampa 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 K936ZRB0 m2 Solera  de formigó HA-25/P/20/I, para formar rampa  damunt paviemnt existents
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

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

1 P21 1,000 4,650 1,200 5,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,580

14 K93AZPA0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 7 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 previ aplicació de capa
adhesiva en gruixos inferiors a 4 cms.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P21 1,000 11,450 5,750 65,838 C#*D#*E#*F#
2 P08 1,000 21,000 5,750 120,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 186,588

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 10  APLACATS

1 E84HZA25 m2 Trasdossat compost per plaques de fibres vegetals fono absorbents fixados sobre rastreles de madera 5*5 cada
60*60cm.. Producto- Herakustik 25mm o de prestaciones equivalentes mediante certificación de Laboratorio
Oficial del sistema y del aplicador homologado con extensión de certificado final.

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

1 aplacat p21 1,000 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 E8Z23161 m2 Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 25x50 mm, col.locades cada 60 cm i fixades
mecànicament

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

1 aplacat p21 1,000 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 11  SANITARIS
Subsistema 0A  LAVABOS

1 KJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell

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

1 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 KJ13ZAAA u Lavabo mural de porcellana esmaltada ADAPTAT , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets

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

1 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 KJ23ZMTA u Aixeta adaptada al us de minusvàlits monocomandament temporitzat per a lavabo, muntada mural o
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 KJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 KJ2ZE121 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada roscada de 1/2´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 KJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 KJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de
llautó cromat

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 11  SANITARIS
Subsistema 0B  INODORS

1 KJ14ZB12 u Inodor SUSPÈS de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal/ vertical amb seient i tapa, cisterna antivàndalics
doble accionament - equivalent al tipus Gerberit - i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 KJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 KJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 KJ2ZE121 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada roscada de 1/2´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 KJ4ZU010 u Portarotlles de porcellana blanca per encastar

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 KJ14ZCEA u Connexió excèntrica per inodor de porcellana vitrificada, en sortida a connexió a la xarxa d'evacuació

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 11  SANITARIS
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Subsistema 0C  URINARIS

1 KJ16B21B u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat
amb fixacions murals i a un ramal de plom

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

1 PB01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 KJ26A121 u Colze d'enllaç per a urinari, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

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

1 PB01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 KJ1Z3B12 u Tapatubs d'alimentació, muntat a urinari mural de porcellana vitrificada color blanc, preu alt

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

1 PB01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 KJ261121 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´

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

1 PB01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 KJ361411 u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 3/4´´, roscat a un sifó de llautó
cromat

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

1 PB01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 KJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

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

1 PB01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 11  SANITARIS
Subsistema 0F  ABOCADORS
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1 KJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KJ1ZAB01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KJ3947D7 u Desguàs recte per a safareigs, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 KJ39B7DG u Sifó de botella per a safareig, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 KJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 KJ2ZE121 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada roscada de 1/2´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 KJ288131 u Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub,
amb entrada de 1/2´´
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 11  SANITARIS
Subsistema 0H  CLAUS DE PAS

1 KJ2Z4125 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/8´´ i entrada de 3/8´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 KJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 KJ2ZZMAA u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 KJ2ZZ34A u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 KJ2ZZ1PA u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1´´ i entrada de 1´´

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 11  SANITARIS
Subsistema 0J  EQUIPAMENTS MINUSVÀLITS

1 KJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat
amb fixacions mecàniques

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col.locat amb fixacions mecàniques

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KJ46ZTWA u Seient i tapa d'inodor per bany adaptat, de plàstic d'una peça per facilitar la neteja.

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 11  SANITARIS
Subsistema 0K  RESTA EQUIPAMENTS

1 KJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col.locat amb fixacions
mecàniques

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 KJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 KQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800
W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 12  FUSTERIA
Subsistema 0B  INTERIOR PREMARCS

1 KANA5186 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

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

1 PB04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PB03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 KANAX210 u Col.locació de bastiment de fusta en forat d'obra realitzant encaixos en el parament per empotrar les gafes. Pb.
21

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 12  FUSTERIA
Subsistema 0C  INTERIOR PORTES I MARCS

1 KAPGZEA2 u Folrat de bastiment de base de 22.5, per a porta de fulles batents, amb fusta per acabat en HPL per a una llum
de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, DM hidròfug especial de color 19mm.

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

1 PB04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PB05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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4 PB03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 KAQDZCHE U Fulla batent per a porta interior, de fusta acabades en HPL de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta
de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior massissa de fusta, de 80 cm d'amplària (>78 llum
lliure) i de 210 cm d'alçària amb fusta envernissada de color especial amb espiell D25 de vidre 5+5.Totes les
portes seran del tipus massisses de gruix mínim 40mm amb 2 taulers 8mm i cantells reforçat. Rw=30dBA.
Disposaran de pany amb clau mestra i 4 frontisses. Les manetes seran massisses d'acer inox amb protector
quadrat. Models adaptats a minusvàlids.

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

1 PB04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 KAQDX127 U Increment per mestrejament de claus en varis nivells

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

1 PB04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PB05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 KAQDZCNE U Fulla batent per a porta interior, de fusta acabades en HPL de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta
de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior massissa de fusta, de 80 cm d'amplària (>78 llum
lliure) i de 210 cm d'alçària amb fusta envernissada de color especial amb espiell D25 de vidre 5+5.Totes les
portes seran del tipus massisses de gruix mínim 40mm amb 2 taulers 8mm i cantells reforçat. Rw=30dBA.
Disposaran de pany amb clau mestra i 4 frontisses. Les manetes seran massisses d'acer inox amb protector
quadrat. Models adaptats a minusvàlids.

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

1 PB05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB06 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 12  FUSTERIA
Subsistema 0V  VARIS

1 EQAFZHP1 m Encimera de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm con retorno perimetral de 100mm. doblado
13+13 , de 60 cm de ancho. Aristas redondeadas. Incluido formación de agujeros y colocación de reixetes
sense marc

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

1 *
2 P08 1,000 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
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3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2 EQAFZPPR u Porta de registre de màquines de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm , penjada amb sistema de
quita i pon sense cargols mitjançant al mnys 4 frontisses o fixacions. Mides aprox. 1.00*1.00

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

1 *
2 P08 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PB03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 EQAFZAA5 m2 Aplacat de parets amb plaques de laminats comprimits a alta pressió i temperatura, tractas amb resines
fenòliques termoendurides, de 8 mm de gruix damunt enrastrellat. Cantells polits i bisellats color a triar. Barra
superior estabilitzadora de nylon amb portes, pinzes, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de
lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable. Tanques practicables des de l'exterior segons SUA. Inclou part proporcional
de portes abatibles, practicables i corredisses i tapetes per tancar la visió lateral sesgada. Clasificación fuego
C-s2,d0

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

1 PB03 2,000 3,630 2,200 15,972 C#*D#*E#*F#
2 2,000 5,750 2,200 25,300 C#*D#*E#*F#
3 PB04 2,000 4,000 2,200 17,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,400 2,200 6,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,032

4 EQ5ZZPHA u Porta de HPL 13mm per enregistrament de màquines de fàcil apertura de quita i pon amb sistema de frontisses
amb bastiment fix. Mides fins 120*110

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

1 *
2 P08 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 EQ5ZZHA0 u Formació de forat sobre taulell de doble tauler de HPL, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o
oval, per a encastar aparells sanitaris

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

1 *
2 P08 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 KAQDZCRE U Reparació de porta exterior, de fusta massissa de delgas 0.80*2,10 cm, repassant l'ajustatje, repossant els
ferratges i els llistons de vidre, adaptant-los a vidre de cambra.

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

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

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 13  ALUMINI

1 KAF4ZCLM m2 Envidriament de sostre amb estructura d'alumini reforçada amb perfils suficients per absorbir les sol·licituds i
reduir les fletxes segons les Normes prèvia justificació de càlcul a presentar per l'empresa instal·ladora.
Realitzat amb perfils d'alumini d'extrusió en aliatge Al Mg Si 0,5 F22; qualitat anodizable (UNEIX 38337
/L-3441), per a una sobrecàrrega de manteniment o de neu. Juntes exteriors i interiors d'EPDM adequades als
vidres. Les cantonades de les juntes exteriors estaran vulcanitzades. Serà del tipus de sistema de ruptura de
pont tèrmic i disposaran de certificats d'aïllament acústic i tèrmic de les mateixes característiques que les
sol·licitades per l'envidrament. La fixació lateral del perfil portant d'alumini es realitzarà amb ancoratges inox i
resines i separadors de neoprè. El lucernari incorporarà el sistema de fixació a l'estructura portant de l'edifici:
s'ancorarà al mur de pedra mitjançant ancoratges HYT70 i varetes HAS M-12 de 400mm. Es col·locaran
separadors cilíndrics de neoprè o similar. Per l'interior, en l'entrega a les façanes, l'estructura disposarà d'un
perfil U de 15*15 que provocarà un refundit per absorbir les irregularitats de l'obra.Tots els elements metàl·lics
hauran d'estar protegits per evitar el pont electrolític entre ells. Mòduls de 2000*1000 aproximadament.
Lliurament perimetral refundit flotant amb separadors. En els plànols, s'esquematitzen les solucions formals que
es desitgen, que l'industrial adaptarà al sistema que presenti. Els canals d'evacuació dels perfils sortiran a
l'exterior. Tot aquest perímetre estarà folrat amb material 50mm d'aïllant tèrmic per evitar el pont tèrmic i la
condensació, folrat amb xapa d'alumini. Exteriorment disposarà d'un mimbel de xapa plegada d'alumini dúctil i
soldable que s'encastarà en la façana i/o solaparà a la segona canal de teula més propera. Aquesta unió
s'omplirà interiorment amb escuma. Sistema complet de qualitat SUPERIOR. Producte tipus Schuko o de
prestacionsequivalents mitjançant certificació de Laboratori Oficial. L'industrial que realitzi l'obra ha d'emparar la
seva proposta amb la conformitat expressa i escrita del fabricant del sistema.

Requeriments tècnics.
Grups de classificació.
Estanquitat a l'aigua i permeabilitat a l'aire segons DIN 18055.
Grup de classificació: A-3/I-4/V-4.
Càrregues:
Càrrega de vent segons CORRENT 120 Kg/m²
Càrrega de neu segons CORRENT 50 Kg/m²
Sobrecàrregues (laterals) segons DIN 1055, parteix 3 50 Kg/m²
Tractament superficial.
a) Anoditzat, amb tractament previ.
b) Lacat.

El color RAL del lacat serà elecció de la Direcció Facultativa. El color elegit serà comunicat després de
l'adjudicació de les feines. Per a l'elecció del color s'utilitzarà la taula|post RAL, per la qual cosa no s'inclouen
els colors metal·litzats.

c) Lacat.
Lacat amb PVDF. El lacat de perfils i/o xapes d'alumini amb PVDF es realitzarà seguint les directrius del
fabricant de la laca.
El procés de lacat estarà avalat pel segell de Garantia de Qualitat corresponent.

L'envidrament del sostre disposarà com a mínim d'un vidre laminar 5.5 a l'interior, una càmera deshidratada de
20mm, farcida d'argò al 95% i un vidre trempat de 8mm a l'exterior. TL 61%. O=1.7 W/m2K,Fg=0.29, Rw 39 dB,
RA-37dBRa,tr- 34dB. Ús 1C2/1B1. La làmina tremplada sobresortirà de la càmera un mínim de 100mm en
l'aresta inferior dels vidres perimetrals, que no disposaran de tapeta. Aquesta part s'enfosquirà amb silicona

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

1 est 1,000 5,200 1,600 8,320 C#*D#*E#*F#
2 oest 1,000 13,650 1,300 17,745 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,065

2 KAF4ZCLX m2 Tancament vidriat format per 5 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb sistema de finestres corredisses per
la cara interior, perfil ruptura pont tèrmic, sistema unicitiy o semblant de perfil estret i escamotejable. U=1.6
W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Vidre 6 amb cambra de 12 i vidre exterior laminat 3+3. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35
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(-1:-5) dBA. Uso 1B1.
Dimensions generals 3630*3100 amb 4 mòduls en horitzontal i 3 en vertical. Incorpora sengles encimeres de 2
HPL 13mm encolats amb una llargària total de 3050 i una amplària de 660 incorporant les guies de les finestres
enrasades. Disposarà de 6 acartelaments de xapa AISI

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

1 Tancament 1 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KAF4ZCLZ m2 Tancament vidriat format per 3 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb vidres fixes, perfil ruptura pont tèrmic.
U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Vidre 6 amb cambra de 12 i vidre exterior laminat 3+3. U=1.6 W/m2K, Ra,
tr35 (-1:-5) dBA. Uso 1B1.
Dimensions generals 2515*3550 amb 2 mòduls en horitzontal i 2 en vertical. Incorpora un sòcol de xapa amb
fusta interior per folrar un recerscut d'obra de 285mm d'alçària.

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

1 Tancament 1 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KAF4ZCLY m2 Tancament vidriat format per 3 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb vidres fixes, perfil ruptura pont tèrmic.
Incorpora una porta d'alta qualitat. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Vidre 6 amb cambra de 12 i vidre exterior
laminat 3+3. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Uso 1B1.
Dimensions generals 2270*3000 amb 2 mòduls en horitzontal i 2 en vertical. Incorpora un sòcol de xapa amb
fusta interior per folrar un recerscut d'obra de 155mm d'alçària.

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

1 Tancament 1 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 KAF2ZPS1 u Porta exterior d'alumini, sistema complert de qualitat SUPERIOR S-250kg i Permeabilitat a l'aire - A>= clase 2;
Estanqueitat a l'aigua>=7a; Resistència al Vent >=B3. Um<4W/m2 i R>30dB. segons resultats d'assaigs. Totes
les portes disposaran de fixador i pany de seguretat, dispositiu antipànic de lliscament, sèrie Tempro amb
regulador de fulls de tancament i molles de tancament amagat del tipus Geze Boxer 2-4 o semblants. Mides
2000*2900 amb dos fulls i una tarja. Tirador pel dos costats de AISI316 D30mm L 50mm

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

1 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Altra 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 KAF1ZCCG u Peça de secció corba, folrada amb xapa d'alumini semidura, tipus 1050 o 5005, damunt una estructura de
quadernes i llarguers de tubulars galvanitzats 30*30*1.5, fixada pels extrems amb pletinas 60*6 als murs amb
3 M-10 i tres tensors intermitjos de cable fijaxts amb embellidors a la volta. Disposarà de suports per col·locar
altres instal·lacions. Tot el conjunt estarà lacat en RAL a triar. Mides aprox. 4850*850*350 mm

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

1 PSS01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 XAF1ZPM3 u Finestra d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, elaborada
amb perfils per a un pes per full de 100K o 1kN, de qualitat 2 i Permeabilitat a l'aire - A>= clase 2; Estanqueitat a
l'aigua>=7a; Resistència al Vent A3 si l<2250mm i B3 si l<4500mm. Um<4W/m2 i R>30dB. segons resultats

��	



FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 39

d'assaigs, amb dos fulls practicables oscil·lobatents i un fixe, per a un buit d'obra de 2500*865 cm. Inclou un
faldó interior de 150mm formant part del perfil travesser inferior, farcit d'escuma aïllant tèrmic.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 14  MANYÀ

1 KASAZ09C u Porta tallafocs metàl.lica, EI2 60- C5, d'una fulla batent AMB ESCOPIDOR PER EXTERIORS, per a una llum de
90x210 cm, preu alt, col.locada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EASAZVB3 U Porta tallafocs de material metàl.lica, RF-60, d' una fulla practicable, per a una llum de 800x2100 cm, tipus 2,
col.locada, amb espiells vidre rodó D25cm, dispositiu antipànic de lliscament, sèrie Tempro amb regulador de
fulls de tancament i electroimà.

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

1 P21 -escala 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KABGZCXA u Coberta inclinada de placa de policarbonat de cambra trsalluit de 60mm combinat amb una part de xapa
metál·lica grecada galvanitzada acabada lacada, incorporant pitets per acollir de manera estanca els tubs
frigorífics de 3 circuits dobles i 4 conductes de ventilació. Inclou l'estrauctura galvanitzada de suport i els
eleemnts perimetrals ecaients per fer goterons i solapaments correstes. Mides generals aprox.4500*1500

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 KB12ZISA u Element per resoldre la fixació de les diverses instal·lacions amb suports de platina 30 * 6 formant ponts, grapes
o triangulant quan aquelles pengen del sostre més de 5 cms

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

1 INSTALACIONES ESPECIALES 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 KB12ZISM u Element per resoldre la fixació de les diverses instal·lacions amb suports de platina 30 * 6 formant ponts, grapes
o triangulant quan aquelles pengen del sostre més de 5 cms. Dimensions més grans de 1000*250. Inclòs
suports antivibratoris tipos cautxú o neopré per exteriors en plaques de 250*250*12

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

1 recuperadors 1200*1200 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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2 UI 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 UE 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 KABGZPPK u Doble porta incorporada a l'estructura del badalot amb pany de seguretat amaestrejat. 3 frontisses per porta.
Estructura de tubular galvanitzat 100*100/2 folres de xapa calada com la que hi ha a l'armari d'escomeses de la
façana nord. Refós perimetral de 3 cms.
Tibant d12 d'arriostrameno en fulls de  portes i dobles mòduls.
Els muntants extrems es fixaran als murs adjacents, amb varetes horizontals cada 50cm. Amb una vertical
continua al centre.
Mides generals aprox. 2280*2000.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 15  METAL·LISTERIA

1 KB15ZPM2 m Passamans per a escala AISI316 esmerilat amb un tub Ø32/1.5 soldat en pipes Ø8, fixades al mur corresponent
encastades 150mm amb resines .

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

1 P21 RAMPA 2,000 2,900 5,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,800

2 EB15ZCZA u Torreta de ventilació de lamel.les a 45º de 40mm separades 20mm. Secció 400*400*700. amb sostreo a 4
aigues. Conjunt de xapa de zinc texturizada de 12´´ damunt estructura galvanitzada de tub 30*30*1,
degudament aillats entre ells per evitar el pont electròlitic. Inferiorment dispondrà dels trencaigues escaients per
assegurar l' estanqueidtat. Per la part interior dispondrà d'una tela mosquitera d'acer inox. 2*2*0.5, fixada amb
sistema antipunxonament.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 17  ENVIDRAMENTS

1 KC171344 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

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

1 VARIS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Tancament 1 1,000 3,600 3,100 11,160 C#*D#*E#*F#
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3 Tancament 2 1,000 2,500 3,550 8,875 C#*D#*E#*F#
4 Tancament 3 1,000 2,200 3,000 6,600 C#*D#*E#*F#
5 badalot porta 1,000 0,600 1,000 0,600 C#*D#*E#*F#
6 badalot finestra 1,000 2,800 1,000 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,035

2 KAF4ZDVA u Tancament vidriat format cantonada per 3 muntants i traveser superior AISI de seccció reduida. Una cara amb
un vidre fixe 4+4 i l'altra amb una porta de vidre trempat. 10mm i dos laterals de vidre fixe 3+3. Uso 1B1. Pany
de seguretat amaestrejat. Frontisses AISI per vidre.
Dimensions generals 1400+2000*2100.

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

1 P16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KC1FZE21 m2 Vidre laminar 55.2 a l'interior, una càmera deshidratada de 20mm, farcida d'argò al 95% i un vidre trempat de
8mm a l'exterior. TL 61%. O=1.7 W/m2K,Fg=0.29, Rw 39 dB, RA-37dBRa,tr- 34dB. Ús 1C2/1B1. Amb 2 làmines
de PVB. La làmina tremplada sobresortirà de la càmera un mínim de 100mm en l'aresta inferior dels vidres
perimetrals, que no disposaran de tapeta. Aquesta part s'enfosquirà amb silicona.
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

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

1 CLARABOIA
2 est 1,000 5,200 1,600 8,320 C#*D#*E#*F#
3 oest 1,000 13,650 1,300 17,745 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,065

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 18  FONTANERIA

1 KFBRMT14 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 14 MM DE DIAMETRE EXTERIOR
I 2,00 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95 ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR
DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA
EXTERIOR DE PE RETICULAT. COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT
TERMICA 0,40 W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 14X2,00 O  SIMILAR EQUIVALENT.

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

1 PB03
2 WC 5,000 1,500 7,500 C#*D#*E#*F#
3 URINARI 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
4 LAVBO 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
6 PB04
7 WC 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
8 LAVABO 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 KFBRMT18 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 18 MM DE DIAMETRE EXTERIOR
I 2 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95 ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR
DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA
EXTERIOR DE PE RETICULAT. COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT
TERMICA 0,40 W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 18X2 O  SIMILAR EQUIVALENT.

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

1 PB04 ABOCADOR 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 PB05 AIGÜERA 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 PB07 AIGÜERA 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 KFBRMT20 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 20 MM DE DIAMETRE EXTERIOR
I 2,25 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95 ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR
DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA
EXTERIOR DE PE RETICULAT. COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT
TERMICA 0,40 W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 20X2,25 O  SIMILAR EQUIVALENT.

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

1 PB03 F 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 M 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 KFBRMT32 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 32MM DE DIAMETRE EXTERIOR
I 3 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95 ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR
DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA
EXTERIOR DE PE RETICULAT. COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT
TERMICA 0,40 W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 20X2,25 O  SIMILAR EQUIVALENT.

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

1 PB03 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 PB02 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 PB04 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 PP 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
5 P10 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

5 KFBRMT40 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 40MM DE DIAMETRE EXTERIOR
I 3,5 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95 ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR
DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA
EXTERIOR DE PE RETICULAT. COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT
TERMICA 0,40 W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 20X2,25 O  SIMILAR EQUIVALENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCOMESA 1,000 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6 EN3464P7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

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

1 PB03 WC+LAV+URINARIO 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 PB04 WC+LAV+URINARIO 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PB04 ABOCADOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB05+PB07 AIGÜERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 PB03 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 EN3484P7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, D'1'1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EN3435M7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola d'acer inoxidable
1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment

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

1 PB05-07PB04-P10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 PP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 KFBRZMAA u Modificació a la tuberia principal del auditori a tocar la sortida del comptador per conectar una escomesa cap al
convent, amb incorporació d eles peces i claus que calguin

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 KFBRZMAB u Modificació necessaria per connectar els lavabos de P10 a la nova xarxa d'aigua, incorporant les peces i claus
escaients.

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

1 P10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
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Obra 01  INTERIORS
Capítulo 19  ELECTRICITAT
Subsistema 02  QUADRES GENERALS I SUBQUADRES

1 KG1A0911 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei interior, encastat

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

1 SUBQUADRES
2 SQP21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 SQA1 I A2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 KG7Z11A1 u Módulo para protección de sobretensiones, instalado en paralelo con transformador electrónic

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KG415FJF U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C,
TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 15 KA DE PODER DE
TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

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

1 SQA2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 SQPP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 KG415A99 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

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

1 SQPP 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 SQP21 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 SQPB 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 KG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

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

1 SP21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 SPB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 KG415A9B 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
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SQPP 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 SQP21 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 SQA1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 SQA2 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

7 KG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, 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

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

1 SQPP 5,000 0,500 2,500 C#*D#*E#*F#
2 SQ21 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 SQPB 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 SQPP 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 SQPB 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 SQP21 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
7 SQA1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 SQA2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,500

8 KG42129H 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

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 KG4R4850 u Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de
18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a
pressió

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

1 SQPP 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 SQP21 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 SQPB 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

10 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 SQPP
2 LP1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 LP2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 LP3 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 LP4 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
6 LP5 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 SQP21
9 LP6 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

10 LP7 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
11 LP8 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
13 SPB
14 LB1 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
15 LB2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
16 LB3 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
17 LB4 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
18 LB5 1,000 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
20 SQPP C#*D#*E#*F#
21 FP1 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
22 FP2 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
23 FP3 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
24 FP4 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 SQPB C#*D#*E#*F#
27 FB1 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
28 FB2 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
29 FB3 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
30 FB4 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
31 FB5 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
32 FB6 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
34 SQPE1
35 FP5 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
36 FP6 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
37 FP7 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
39 SQA1
40 VEI 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
41 VI2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
42 VE3 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
43 VI3 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
44 RC1 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
46 SQA2 C#*D#*E#*F#
47 VI5 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
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48 RC4 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.085,000

11 KG648178 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
superior, muntat sobre bastidor o caixa

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

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 KG64Z278 u Pulsador doble acción para señalización y accionamiento de circuitos, tipo Lexic de Legrand, montado en caja
metálica.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 KG4R40X1 u Guardamotor tripolar para motores de hasta 5kW con piloto de señalización, tipoLexic de Legrand, instalado

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 KG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

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

1 SQPB 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 SQP21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 SQA1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 KG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 KG42439K u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 SQPP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 KG415A9C 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

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

1 SQA1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 SQA2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 KG415A1F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

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

1 SQPP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 SQP21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 KG312254 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 SQA1
2 RC2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 RC3 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 SQA2
6 RC5 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

20 KG312274 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 SQA1
2 VE2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 VE5 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 VE4 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

21 KG312244 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 SQPB
2 FB6 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 FB8 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 FB9 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 FB10 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

22 KG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 SPPP
2 SQA2 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
4 SQP21
5 SQA1 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

23 KG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 SQPP
2 SQPB21 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 SQPB 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

24 KG312574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 SQPP
2 SQPB21 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
3 SQPB 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

25 KG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 SQA1
2 RC2 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 RC3 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 SQA2
6 RC5 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
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8 SQA1
9 VE2 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

10 VE5 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
11 VE4 1,000 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 SQPB
14 FB6 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
15 FB8 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
16 FB9 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
17 FB10 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
18 SPPP
19 SQA2 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
21 SQP21
22 SQA1 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
23 SQPP
24 SQPB21 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
25 SQPB 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
26 SQPP
27 SQPB21 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
28 SQPB 1,000 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 19  ELECTRICITAT
Subsistema 03  LINIES I CANALITZACIONS

1 KG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 SQPP
2 EP1 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
3 EP2 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
4 EP3 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 EP4 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
6 EP5 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
8 SQP21
9 E21 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

10 E22 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
11 E23 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
13 SQPB
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14 E24 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
15 E24 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
16 E25 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
17 E26 1,000 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
18 E27 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#
19 E28 1,000 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 615,000

2 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

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

1 PB 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#
2 PP 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

3 KG2A3E35 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 55x 130 mm, amb 3 compartiments, de color blanc,
muntada sobre paraments

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

1 P02 1,000 6,360 6,360 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#
3 P03 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#
5 P06 1,000 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#
7 P07 1,000 5,040 5,040 C#*D#*E#*F#
8 2,000 6,400 12,800 C#*D#*E#*F#
9 B08 1,000 9,650 9,650 C#*D#*E#*F#

10 1,000 4,550 4,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,850

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 19  ELECTRICITAT
Subsistema 04  APARELLS D'ENLLUMENAT

1 KH131554 u Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular,
amb xassís d'alumini anoditzat i muntada superficialment al sostre

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

1 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

��	



FASE IV

AMIDAMENTS ������20/06/17 Pàg.: 52

2 KH61RC49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

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

1 PB02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PB05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB06 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PB07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 PB21 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 KH32AM3H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada
incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament horitzontal

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

1 PB03
2 WC 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 LAVABOS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 URINARIOS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 VARIS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 KH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera,
amb font d'alimentació, muntada superficialment

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

1 PB21 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 P11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB02 + PB07 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 KH13B520 u Luminaria decorativa para línea continua con óptica de aluminio acabado satinado y difusor de lamelas de
aluminio acabado satinado, numero de tubos fluorescentes 2 de 36 W y diámetro 26 mm con una temperatura
de color de 3000 o 4000 K y un grado de rendimiento de color Ra=85, de forma rectangular, con chasis de
plancha de acero galvanizado en caliente pintado blanco, grado de protección IP 207, con balasto electrónico,
montada superficialmente en el techo

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

1 P21 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 PB05 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PB07 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

6 KH13Z520 u Luminaria decorativa para línea continua con óptica de aluminio acabado satinado y difusor de lamelas de
aluminio acabado satinado, numero de tubos fluorescentes 2 de 58 W y diámetro 26 mm con una temperatura
de color de 3000 o 4000 K y un grado de rendimiento de color Ra=85, de forma rectangular, con chasis de
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plancha de acero galvanizado en caliente pintado blanco, grado de protección IP 207, con balasto electrónico,
montada superficialmente en el techo

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

1 P08 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

7 KH1DZB53 u PLAFON BOS Diámetro: 264 mm. EQUIPO ESTANDAR 2 x TC 9W G23 y montada superficialmente en el techo

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

1 P21 ESCALERA 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 19  ELECTRICITAT
Subsistema 05  MECANISMES

1 KG6211D3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 KG738182 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a
1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa

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

1 PB02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 P21 ESC 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 KG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada
superficialment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

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

1 LLOCS DE TREBAL 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
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2 ALTRES 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

5 KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

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

1 PB02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PB07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PB04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 KG612021 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada

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

1 PB02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PB07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PB04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 VARIS 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 KG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat

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

1 PB02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PB07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PB04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 KG671123 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt, col·locat

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

1 PB02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PB07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PB04 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 KG61DEC6KI5R u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material metàl·lic, de 3 columnes,
amb capacitat per a 6 mecanismes modulars ref. 51000113-036 de la serie Envolvents metàl·lics Simon 500
CIMA de SIMON , muntat encastat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LLOCS DE TREBALL 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 21  AUDIOVISUAL I TELEFONIA
Subsistema 02  VEU/DADES

1 EP7Z7100 U PLAFÓ PER A ARMARI TELEFONIC TIPUS RACK AMB 50 PORTS RJ45/LSA AMP. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EP7Z7240 U SERVEI DE CONNECTORITZACIÓ D' ENLLAÇOS TELEFONIA EN PLAFÓ DE 19'' AMB 48 PORTS RJ45 I
QUANTE. INCLOU SENYALITZACIO DE CIRCUITS. COMPLETAMENT CONNECTAT I COMPROVAT.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

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

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 EP43B020 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 50 PARELLS, AMB PANTALLA, COL.LOCAT

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

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 EP43C431 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 UTP, DE 0,5 A 1,6 M DE
LLARGÀRIA, COL.LOCAT

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

1 VEU/DADES 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 EP7Z113B U PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 UTP INTEGRATS, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 EP7Z2288 U SERVEI DE CONNECTORITZACIÓ DE 24 ENLLAÇOS STP EN 1 PLAFO DE 19'' AMB 24 PORTS RJ45 CAT 6
APANTALLAT. INCLOU SENYALITZACIO DE CIRCUITS I CERTIFICACIÓ DELS PUNTS DE VEU-DADES.
COMPLETAMENT CONNECTAT I COMPROVAT.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EP7Z1100 U PANELL GUIACABLE 19'' ENRACABLE. PANELL PER A LA DISTRIBUCIÓ DEL CABLEJAT

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 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

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

1 PB 4,000 20,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 P21 2,000 30,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 P08 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
5 LLOCS DE TREBALL 25,000 30,000 750,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 940,000

10 EG611021 U CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ALT, ENCASTADA

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

1 VEUS/DADES PROJECTORS 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 TELEFONS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 EP7311D3 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45 SIMPLE,
CATEGORIA 6 U/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PREU ALT,
ENCASTADA

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

1 Veus i dades
2 LlOCS DE TREBALL 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
3 telefonia 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000
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12 EP434610 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6
U/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS
UNE-EN 50265, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL

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

1 PB 4,000 20,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#
2 P21 2,000 30,000 2,000 120,000 C#*D#*E#*F#
3 P08 2,000 25,000 2,000 100,000 C#*D#*E#*F#
5 LLOCS DE TREBALL 25,000 4,000 20,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.380,000

13 EP74ZE12 U ARMARI METÀL.LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 96 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 800X 900
MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT
AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA FIXA, PEUS DE NIVELLACIÓ, + SAFATA
FIXE, BASE 6 ENDOLLS SCHUKO COL.LOCAT, INCLOU VENTILACIÓ FORÇADA. MARCA RETEX MODEL
LOGIC A800 (32211942)

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 21  AUDIOVISUAL I TELEFONIA
Subsistema 04  PORTER AUTOMÀTIC

1 KP213110 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 4+N fils i placa de carrer amb pulsadors,
per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

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

1 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KP22931A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio, amb secret de
conversació, servei a un accés, muntada superficialment

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

1 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 KP255A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb pantalla blanc / negre ,
amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa i 2adicionals,
col·locat

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

1 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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4 KP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 sortida de derivació i una
sortida de pas, col·locat

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

1 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 KP271B03 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

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

1 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

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

1 P21 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 P10 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 PB04 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

7 KP25ZSLA u El KIT inclou tot el que calgui per a complir amb un sistema d'alarma de emergència (DDA CALL o sistema de
trucada com ajuda tècnica a discapacitats) en centres públics amb lavabos adaptats (conforme a DDA, BS
8300, Real Decreto 173/2010, Document Bàsic de Seguretat d' utilizació i Accesibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2
Aprisionamiento). Comprèn: Controlador de trucades amb una sortida de relé lliure de tensión, un control de
volumen, text en Braille i bateria recargable de seguretat. Punt de RESET remot que inclou indicació visual i
audible d' alarma per a tranquilitzar l'usuari. Controlador d'una zona de trucada amb bateria 12V. Tiradors de
sostre. Punt de reinici (RESET) amb zumbador. Pilot lluminós exterior amb zumbador. Etiqueta de ´´WC
adaptat´´

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

1 P10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 KP271D03 m Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

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

1 P10 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 PB04 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 KP25ZSLM u Adaptació d'instal·lació de video porter existent per dirigir.la a la sala del oest.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 23  CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ
Subsistema 02  ZONA SALA P21

1 EEGDZB14 u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire, DAIKIN mod.
BQSG 140D o equivalent, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3
velocitats, comandament a distància i termòstat, de 13,5 a 15,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de EER de 3,06 a 3,41, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 150
Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un correcte
funcionament i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEMHZ500 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA mod. RCE 500 EC o equivalent,
instal·lació exterior, cabal nominal de 500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell
sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i
filtres plans d'eficàcies F6 i F8, secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia F6,
comandament de control en funció de la qualitat d'aire, sonda de qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs,
antivibradors, suports i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EEV3ZBRC1 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off, mode de funcionament, temperatura de
consigna i velocitat de ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de cable i accessoris necessaris, instal·lat
i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EEJ1Z0DE u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EE51LZCLP21 u Xarxa de conductes de climatització, impulsió, retorn i ventilació, de fibra de vidre tipus climaver neto per les
zones interiors i xapa galvanitzada aïllada per les zones exteriors
Inclou reixes d'impulsió, retorn i extracció en alumini anoditzat, comportes i suports, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EF5A42ZP21 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra, control fins a
comandament i potència.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 23  CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ
Subsistema 03  ZONA SALA P08

1 EED5ZRX10 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, marca DAIKIN mod. RXYSQ10TY1 o equivalent
amb ventilador axial, de 28 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 28 kW en calor, de 10,2 kW de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC
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Inverter, i fluid frigorífic R410 A, col·locada
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un correcte
funcionament i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEDEZN40 u Unitat interior per a conductes de terra, d'equips de cabal variable de refrigerant, marca DAIKIN mod. FXNQ 40
o equivalent, de 4,5 a 5,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 80 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb
fluid frigorífic R410 A , de baixa silueta, col·locada, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 EEMHZ230 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA mod. RCE 2300 EC o equivalent,
instal·lació exterior, cabal nominal de 2300 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell
sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i
filtres plans d'eficàcies F6 i F8, secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia F6,
comandament de control en funció de la qualitat d'aire, sonda de qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs,
antivibradors, suports i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EEV3ZBRC1 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off, mode de funcionament, temperatura de
consigna i velocitat de ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de cable i accessoris necessaris, instal·lat
i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 EEJ1Z0DE u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 EE51LZCLP08 u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa galvanitzada aïllada, Inclou reixes
d'extracció, impulsió en alumini anoditzat, comportes i suports, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EF5A42ZP08 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra, control fins a
comandament i potència.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 23  CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ
Subsistema 04  ZONA SALA B09

1 EED5ZRX5 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, marca DAIKIN mod. RXYSQ5TY1 o equivalent
amb ventilador axial, de 12,1 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 12,1 kW en calor, de 3,03kW de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de 230 V, amb funcionament del compressor DC
Inverter, i fluid frigorífic R410 A, col·locada
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un correcte
funcionament i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2 EEDEZL50 u Unitat interior de terra amb envolvent, d'equips de cabal variable de refrigerant, marca DAIKIN mod. FXLQ 50 o
equivalent, de 5,6 a 6,3 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 110 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A ,
col·locada, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EEMHZ150 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA mod. RCE 1500 EC o equivalent,
instal·lació exterior, cabal nominal de 1500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell
sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i
filtres plans d'eficàcies F6 i F8, secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia F6,
comandament de control en funció de la qualitat d'aire, sonda de qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs,
antivibradors, suports i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EEV3ZBRC1 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off, mode de funcionament, temperatura de
consigna i velocitat de ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de cable i accessoris necessaris, instal·lat
i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EEJ1Z0DE u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EE51LZCLB09 u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa galvanitzada aïllada, Inclou reixes
d'extracció, impulsió en alumini anoditzat, comportes i suports, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EF5A42ZB09 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra, control fins a
comandament i potència.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 23  CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ
Subsistema 05  ZONA OFICINES I PB EST

1 EED5ZRX10 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, marca DAIKIN mod. RXYSQ10TY1 o equivalent
amb ventilador axial, de 28 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 28 kW en calor, de 10,2 kW de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC
Inverter, i fluid frigorífic R410 A, col·locada
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un correcte
funcionament i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEDEZL32 u Unitat interior de terra amb envolvent, d'equips de cabal variable de refrigerant, marca DAIKIN mod. FXLQ 32 o
equivalent, de 3,6 a 4,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de potència
elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A ,
col·locada, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

3 EEMHZ230 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA mod. RCE 2300 EC o equivalent,
instal·lació exterior, cabal nominal de 2300 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell
sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i
filtres plans d'eficàcies F6 i F8, secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia F6,
comandament de control en funció de la qualitat d'aire, sonda de qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs,
antivibradors, suports i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EEV3ZBRC1 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off, mode de funcionament, temperatura de
consigna i velocitat de ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de cable i accessoris necessaris, instal·lat
i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EEJ1Z0DE u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

6 EE51LZOPBE u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa galvanitzada aïllada, Inclou reixes
d'extracció, impulsió en alumini anoditzat, comportes i suports, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EF5A42ZOPBE u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra, control fins a
comandament i potència.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 23  CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ
Subsistema 06  ZONA SALA BLAVA PLANTA 1

1 EEGDZD25 u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire, DAIKIN mod.
DQ 250 B oequivalent, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3
velocitats, comandament a distància i termòstat, de 24,1 a 26,4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de EER de 2,81 a 3,21, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible max. de
250 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un correcte
funcionament i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEMHZ150 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA mod. RCE 1500 EC o equivalent,
instal·lació exterior, cabal nominal de 1500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell
sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i
filtres plans d'eficàcies F6 i F8, secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia F6,
comandament de control en funció de la qualitat d'aire, sonda de qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs,
antivibradors, suports i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EEV3ZBRC1 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off, mode de funcionament, temperatura de
consigna i velocitat de ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de cable i accessoris necessaris, instal·lat
i connectat
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EEJ1Z0DE u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 EE51LZSB u Xarxa de conductes de climatització, impulsió, retorn i ventilació, de fibra de vidre tipus xapa galvanitzada aïllada
Inclou reixes o toberes d'impulsió, retorn i extracció en alumini anoditzat, comportes i suports, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EF5A42ZSB u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra, control fins a
comandament i potència.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 23  CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ
Subsistema 07  VARIS

1 EEV3ZSQSA u Subministrament i instal.lació de subquadre elèctric de protecció i comandament, SQCL, marca MERLIN
GERIN, compost per cofret modular amb porta fumada amb tots els elements necessaris, per la climatització de
les diferents zones. Inclòs tot el material i mà d'obra necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEV3ZLELECT u Instal·lació elèctrica de potència i comandament. Inclòs tot el material i mà d'obra necessaris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 E1KACL ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent:

* Formació bancades
* xarxa de desguassos
* Obertura dels forats de pas de instal.lacions
* Segellat dels forats de instal.lacions amb tractament ignifug sI és el cas
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Repassos de pintura
* Col.locació i muntatge de passamurs i marcs
* Fixació dels suports.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació, d'acord amb les
instruccions de la direcció facultativa d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 E2AA02A ut Legalització de totes les instal·lacions RITE que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos,
incloent la preparació, i visats de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment
fins a bon final dels expedients davant Canal Empresa, inclús l'abonament de les tases corresponents.
S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar
a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 23  CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ
Subsistema 0D  VENTILACIÓ HIGIÈNICA

1 KE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

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

1 PB04 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 PB01 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 KEP3Z155 u Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior, BOC 125 de S & P, de
acero galvanizado con acabado pintado, regulable, fijada con tornillos a pared o techo y ajustada a caudales de
salida

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

1 pb01 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 pb04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 KEM3Z312 u Extractor helio-centrífugo, monofásico para 230 V, de 150 mm de diámetro de las características principales
siguientes:
Modelo de referencia: TD-500/150 de S&P
Velocidad: 1.950 rpm
P.máxima: 44W
Caudal máximo: 430m3/h
Nivel sonoro: 29 dBA
Peso aproximado: 2,7Kg
Con temporizador regulable.
Montado en el conducto

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

1 PB01 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 26  PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS
Subsistema 0L  EXTINTORES

1 KM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 PB02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 KM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

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

1 PB21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 26  PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS
Subsistema 0M  BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

1 KF21HA11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

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

1 Connexió auditori amb convent antiga 1,000 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 vertical 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 oest-est 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

2 KF21ZCTA UD Treballs per buidar les xarxes existents, formar sengles derivacions en T en els tubs actuals per connectar el
ramal de interconnexió.

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

1 Tram sud auditori i nord convent 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 26  PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS
Subsistema 0N  DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

1 KM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

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

1 PB02-03-05-06 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 P21 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 P08 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 KM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb
base de superfície, muntat superficialment

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

1 PB02-03-05-06 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 KM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

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

1 PB02 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 varis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 KM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal
lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 KM15U010 u Retenedor electromagnético para el cierre automático de puertas, con placa de montaje, interruptor de
accionamiento manual y conexionado

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

1 PB02 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P21 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 KMD62803 m Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2, col·locat en tub

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

1 Connexió auditori amb centraleta
convent

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

2 varis 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

7 KMD624X1 m Conductor con funda y pantalla resistente al fuego, libre de halógenos de 2 x 1,5mm2, tipo 2x1,5-LHR de
Notifier o equivalente, montado bajo tubo.

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

1 Connexió auditori amb centraleta
convent

1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

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

1 Connexió auditori amb centraleta
convent

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

2 varis 1,000 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 500,000

9 KM11ZCAA u Ampliació de centraleta d'incendis existent a l'auditori per absorbir tot l'edifici del convent.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 26  PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS
Subsistema 0O  SEÑALIZACIÓN

1 KMSBCDA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 KMSBCMA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 29  EQUIPAMENT FIX
Subsistema 0V  VARIS

1 KB92U001 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm,
amb suport, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 VARIS 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 KB92ALD1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm, amb
suport, fixada mecànicament

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

1 PB01 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB03 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB04 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PB05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 29  EQUIPAMENT FIX
Subsistema 11  SANITARIS

1 EQAFZAC5 M Divisòria separadora prefabricada amb placa de laminats comprimits a alta pressió i temperatura, tractas amb
resines fenòliques termoendurides, de 8 mm de gruix. Cantells polits i bisellats color a triar. Barra superior
estabilitzadora de nylon amb portes, pinzes, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de
lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable. Tanques practicables des de l'exterior segons SUA. Inclou part proporcional
de portes abatibles, practicables i corredisses i tapetes per tancar la visió lateral sesgada. Portes de 80 iy 70cm.
Midies aprox.2.00mts alcària. Clasificación fuego C-s2,d0

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

1 PB01 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EQAFZHPA m Encimera de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm con retorno perimetral de 100mm. doblado
13+13 , de 60 cm de ancho. Aristas redondeadas. Incluido formación de agujeros y colocación de lavabos
Berna adaptados por la parte inferior.

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

1 *
2 PB01 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,600

3 EQ5ZZHA0 u Formació de forat sobre taulell de doble tauler de HPL, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o
oval, per a encastar aparells sanitaris

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

1 *
2 PB01 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EB12ZSLA ud Soporte de encimera con estructura AISI 316L de plancha doblada en ángulo trapezoidal 60*40*3 a 60*150*3,
formando cartabón, soldada a platina 200*70*3  fijada con 3 tirafondos  a la estructura de soporte del paramento.

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

1 *
2 PB01 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 30  PINTURA

1 K898ZPCA m2 Pintat de parament de voltes , a la calç ref. 20/LC4 de la sèrie PINTURES DE CALÇ de NATURCAL o similar,
amb dues capes

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

1 pb02
2 bóveda 1,000 3,080 5,420 1,500 25,040 C#*D#*E#*F#
3 pb05 bóveda 1,000 5,400 8,140 43,956 C#*D#*E#*F#
4 pb04 bóveda 1,000 4,000 1,500 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
6 P02 1,000 6,360 4,300 1,300 35,552 C#*D#*E#*F#
7 P03 1,000 3,600 6,650 1,300 31,122 C#*D#*E#*F#
8 P06 1,000 3,650 8,250 1,300 39,146 C#*D#*E#*F#
9 P07 1,000 5,040 6,400 1,300 41,933 C#*D#*E#*F#

10 B08 1,000 9,650 4,550 1,300 57,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,829

2 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

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

1 Comunes 2,000 8,140 2,500 40,700 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,200 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#
3 pb02 2,000 5,400 2,000 21,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,100 2,500 15,500 C#*D#*E#*F#
5 pb05 bóveda 2,000 5,400 2,500 27,000 C#*D#*E#*F#
6 2,000 8,140 2,500 40,700 C#*D#*E#*F#
7 pb04 2,000 2,500 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,200 2,500 6,000 C#*D#*E#*F#
9 PB05 2,000 6,700 2,500 33,500 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,550 2,500 17,750 C#*D#*E#*F#
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11 bADALOT 1,000 5,150 3,000 15,450 C#*D#*E#*F#
12 1,000 5,150 3,750 19,313 C#*D#*E#*F#
13 1,000 3,150 3,000 9,450 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,150 2,000 6,300 C#*D#*E#*F#
15 p21 1,000 11,000 3,300 36,300 C#*D#*E#*F#
16 1,000 11,000 3,000 33,000 C#*D#*E#*F#
17 3,000 5,750 3,300 56,925 C#*D#*E#*F#
18 P08 2,000 21,000 2,200 92,400 C#*D#*E#*F#
19 2,000 5,750 3,500 40,250 C#*D#*E#*F#
20 P02 2,000 6,360 3,500 44,520 C#*D#*E#*F#
21 2,000 4,300 2,000 17,200 C#*D#*E#*F#
22 P03 2,000 3,600 3,500 25,200 C#*D#*E#*F#
23 2,000 6,650 2,000 26,600 C#*D#*E#*F#
24 P06 2,000 3,650 3,500 25,550 C#*D#*E#*F#
25 2,000 8,250 2,000 33,000 C#*D#*E#*F#
26 P07 2,000 5,040 3,500 35,280 C#*D#*E#*F#
27 2,000 6,400 2,000 25,600 C#*D#*E#*F#
28 B08 2,000 9,650 2,000 38,600 C#*D#*E#*F#
29 2,000 4,550 3,500 31,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 834,038

3 K89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

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

1 varis 4,000 2,500 1,200 2,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

4 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

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

1 pb03 1,000 6,710 3,550 23,821 C#*D#*E#*F#
2 P21 1,000 11,000 1,500 16,500 C#*D#*E#*F#
3 P21-P13 1,000 5,750 2,000 11,500 C#*D#*E#*F#
4 VESTIBULO P10-P11 1,000 4,000 4,600 18,400 C#*D#*E#*F#
5 P13 1,000 5,750 2,600 14,950 C#*D#*E#*F#
6 P10 1,000 5,750 1,600 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,371

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 01  INTERIORS
Capítulo 45  AYUDAS A INSTALACIONES
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1 K216Z279 UD Ajuda a instalacions amb obertura de forats de pas, canals i altres necesitats

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

1 AJUDES A TOTS ELS INDUSTRIALS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 02  FAÇANA
Capítulo 00  TREBALLS PREPARATORIS

1 K4DEZA00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m

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

1 Façana nord 1,000 15,000 10,250 153,750 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 19,000 10,250 194,750 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 18,000 10,100 181,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,000 9,500 76,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 21,230 6,500 137,995 C#*D#*E#*F#
6 Façana oest 1,000 11,740 7,000 82,180 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,750 1,500 4,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 830,600

2 K121ZAT0 m2 Amortització global per tota l'obra de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària
i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

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

1 Façana nord 1,000 15,000 10,250 153,750 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 19,000 10,250 194,750 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 18,000 10,100 181,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,000 9,500 76,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 21,230 6,500 137,995 C#*D#*E#*F#
6 Façana oest 1,000 11,740 7,000 82,180 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,750 1,500 4,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 830,600

3 K121VSB1 M2 Sistema de protecció antirobatori de bastida per fer-la inescalable, adaptat damunt estructura tubular

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

1 Façana sud 1,000 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 21,230 21,230 C#*D#*E#*F#
4 Façana oest 1,000 11,740 11,740 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 58,970

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 02  FAÇANA
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS

1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 Façana nord 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 4,000 10,250 41,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana oest 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,500

2 K21GZIPF u Arrencada de instal.lacions elèctriques de tota la planta, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

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

1 Façana nord 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#
4 Façana oest 1,000 0,250 0,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K216ZTRT m Treure restes teulada antiga, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 Façana nord 1,000 15,000 10,250 0,150 23,063 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 4,000 10,250 41,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 18,000 10,100 0,050 9,090 C#*D#*E#*F#
4 Façana oest 1,000 11,740 7,000 0,050 4,109 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,262

4 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

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

1 Façana nord 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 21,500 21,500 C#*D#*E#*F#
4 1,000 3,700 3,700 C#*D#*E#*F#
5 Façana oest 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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6 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,700

5 K214ZR11 u Enderrocar volum complert de rampa exterior afegida. Mides 6*2.5*2., amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Façana est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Façana sud 2,000 2,500 2,600 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 K216ZDF1 u Desbarrar finestres de maó calat. Mida promig 0.70*1.00, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

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

1 Façana nord 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana oest 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

8 K21BX212 u Extreure suports, angulars de ferro, d'antics dipòsits o instal·lacions, inclos parts empotrades i reparació de
forat en mur

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

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

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 02  FAÇANA
Capítulo 05  RAM DE PALETA

1 K811RJE2 m2 Repicar i rejuntar façana

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

1 Façana nord 1,000 12,120 2,130 25,816 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 16,860 2,130 35,912 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 15,500 2,130 33,015 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,970 2,130 4,196 C#*D#*E#*F#
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5 1,000 6,160 2,130 13,121 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,580 2,130 3,365 C#*D#*E#*F#
7 1,000 25,770 2,130 54,890 C#*D#*E#*F#
8 Façana oest 1,000 16,400 2,130 34,932 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,247

2 K612ZFPA u Barrar forats amb maó massís mides fins 60*60. amb retirada de runes a abocador, inclos repàs perimetral
acabta com la resta del mur.

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

1 Façana nord 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 K612ZFLA u Reconstruir paret per barrar forat lineal irregular fins a 1m d'amplària.amb retirada de runes a abocador, inclos
repàs perimetral acabta com la resta del mur.

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

1 Façana nord 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana oest 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

4 K458ZCC4 m Formar un recrescut de mur amb cèrcol de 30cm de HA-25 B-20 IIA per l'amplària del mur, amb 6D10 amb c.
D6 a 12cm, i ancoratges D12 de 200 cada 30 cm al portell.

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

1 Façana nord 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
6 Façana oest 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

5 K458ZCCF m Regularitzar coronament de maçoneria amb pedra o maó massís i ancoratges D12 de 200 cada 30 cm al portell.

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

1 Façana nord 1,000 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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4 Façana oest 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

6 K458ZFFA u Regularitzar forats de finestres:ampit, llinda i brancal amb pedra o maó massís. Mides promig 80*110.

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

1 Façana nord 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana oest 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 K458ZFVA m Regularització de vora de forat amb maó massís o pedra, inclús en forma corba. Mides fins 45*45

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

1 Façana nord 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud - balcó 2,000 2,600 5,200 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,500 1,300 6,500 C#*D#*E#*F#
6 Façana oest 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,700

8 K522ZA4C ml Restauració de ràfec de 5 imbricacions: 2 de teules i 3 de rasilles a 45º, com l'existent, inclos el corresponent
contrapes.

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

1 Façana sud 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

9 K522ZA2C ml Regularitzar restes d'imbricacions de ràfec, com l'existent, inclos el corresponent contrapes.

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

1 Façana sud 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

10 K811ZAE2 m Reparar y rejuntar elements lineals de pedra tallada, traient els elements de tot tipus que estiguin incorporats
fins recuperar el perímetre original.

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

1 Façana nord 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana oest 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 K811ZPE2 m2 Rejuntar elements  de pedra tallada,

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

1 Finestres
2 Façana nord 5,000 1,100 1,500 8,250 C#*D#*E#*F#
3 Façana est 9,000 1,100 1,500 14,850 C#*D#*E#*F#
4 Façana sud 12,000 1,100 1,100 14,520 C#*D#*E#*F#
5 12,000 1,400 1,800 30,240 C#*D#*E#*F#
6 10,000 0,800 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,580 2,130 6,731 C#*D#*E#*F#
8 Façana oest 5,000 1,200 0,900 5,400 C#*D#*E#*F#

10 portes
11 Façana est 2,000 1,600 2,400 7,680 C#*D#*E#*F#
12 Façana sud 3,000 2,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#
13 Façana oest 2,000 2,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,671

12 K522ZA2D ml Construir dos d'imbricacions de ràfec per rematar un muro fins a 70cm, com l'existent, inclos el corresponent
contrapes.

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

1 Façana nord 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 02  FAÇANA
Capítulo 06  COBERTES I IMPERMEABILITZACIONS
Subsistema 0G  AMPITS I REMATADA D'AMPITS

1 K5ZDZAAA m Ampit - Escupidor xapa zinc 0,8mm amb retorn superior i goteró inferior , separat 2cm del mur. Sobresortint
lateralment 2cm del buit. Pendent 10º=4-20 - Junta doble pestanya i segellat al mur i a la fusteria amb silicona
natural. Col·locat damunt membrana interposició resistent 12mm i morter. Desenvolupament fins a 1000mm.

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

1 Façana nord 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana sud 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 Façana oest 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 53,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 02  FAÇANA
Capítulo 12  FUSTERIA

1 KA1DZVAH u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment doella tapaboca en
brancals enesqueixada. Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full. Med. Aprox. 53*70. Fusta de iroc
envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK

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

1 façana nord 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 façana est 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 KA1DZVAI u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment doella tapaboca en
brancals enesqueixada. Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full. Med. Aprox. 89*100. Fusta de iroc
envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK

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

1 Façana sud 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 façana est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 KA1DZVAE u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment doella tapaboca en
brancals enesqueixada. Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full. Med. Aprox. 95*145. Fusta de iroc
envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK

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

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

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 02  FAÇANA
Capítulo 14  MANYÀ

1 KABGZBMQ u Barana de balconera de 105cm d'altura de ferro forjat. Consisteix en una platina superior i inferior de 100x10mm
col·locades a 30 º i amb un recolçament intermig, separades 60mm de la paret. Barrots quadrats de 15mm,
separació màxima entre ells de 100mm. Ancoratges a façana amb pipes. Mides aprox: 2500x1050mm

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

1 FAÇ MG 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 KABGZJNQ u Reixa de seguretat com les existents a la façana fins assolir 1,10m del punt més alt a menys de 1,5m al voltant.
Ancoratges a façana amb grapes o tacs químics. Mides aprox: 70x70cm

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

2 14.8 - 48*76 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
3 14.9 - 40*59 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 14.10 - 125*147 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 14.7 - 105*139 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 14.6 - 92*169 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 02  FAÇANA
Capítulo 16  ESTUC

1 K881ZHA M2 Estucat una capa de blanquejat amb pasta de calç grassa o hidràulica. i pols de marbre amb acabat arrebossat
o raspallat, inclou capes de preparació dels murs, capa de suport amb armadura plàstica, tipus mallatex o
semblant y capa d'acabat. Inclou el remarcat dels llindars de les obertures, dels forats d'antigues biguetes
empotrades i de les teulades adossades i les zones massisses d'aquelles obertures que es mantinguin
tancades en canvi de pla.

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

1 Façana nord 1,000 15,000 8,420 126,300 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 19,000 8,400 159,600 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 18,000 8,300 149,400 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,000 7,600 60,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 21,230 4,450 94,474 C#*D#*E#*F#
6 Façana oest 1,000 11,740 5,200 61,048 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 651,622
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Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 02  FAÇANA
Capítulo 17  ENVIDRAMENT

1 KC1GZP4L m2 Vidre aïllant de dos vidres tipus Planitherm ultra N-6-12-3+3. U=1,6; TL=81%; Fa/g=<29% Ra, Tr= 28dBa.
Butiral acústic.amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell ==3 UNE EN 12600:2003 ,col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC o llistons de vidre

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

1 façana nord 4,000 0,530 0,700 1,484 C#*D#*E#*F#
2 façana sud 3,000 0,890 1,000 2,670 C#*D#*E#*F#
3 façana oest 1,000 0,890 1,000 0,890 C#*D#*E#*F#
4 façana oest 1,000 0,950 1,450 1,378 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,422

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 02  FAÇANA
Capítulo 24  TRACTAMENTS ESPECIALS

1 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres
capes

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 K8781120 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre i amoníac

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

1 Finestres
2 Façana nord 5,000 1,100 1,500 8,250 C#*D#*E#*F#
3 Façana est 9,000 1,100 1,500 14,850 C#*D#*E#*F#
4 Façana sud 12,000 1,100 1,100 14,520 C#*D#*E#*F#
5 12,000 1,400 1,800 30,240 C#*D#*E#*F#
6 10,000 0,800 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,580 2,130 6,731 C#*D#*E#*F#
8 Façana oest 5,000 1,200 0,900 5,400 C#*D#*E#*F#

10 portes
11 Façana est 2,000 1,600 2,400 7,680 C#*D#*E#*F#
12 Façana sud 3,000 2,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#
13 Façana oest 2,000 2,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#
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15 Columna balcó 1,000 2,600 1,200 3,120 C#*D#*E#*F#
16 Capitells balcó 2,000 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 Subtotal "A origen" O 123,791 SUMORIGEN(G1:

G17)
19 Porcentaje "A origen" P -60,000 -74,275 PERORIGEN(G1:

G18,C19)

TOTAL AMIDAMENT 49,516

3 K8781170 m2 Neteja de parament de pedra amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 8 bar

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

1 Finestres
2 Façana nord 5,000 1,100 1,500 8,250 C#*D#*E#*F#
3 Façana est 9,000 1,100 1,500 14,850 C#*D#*E#*F#
4 Façana sud 12,000 1,100 1,100 14,520 C#*D#*E#*F#
5 12,000 1,400 1,800 30,240 C#*D#*E#*F#
6 10,000 0,800 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,580 2,130 6,731 C#*D#*E#*F#
8 Façana oest 5,000 1,200 0,900 5,400 C#*D#*E#*F#

10 portes
11 Façana est 2,000 1,600 2,400 7,680 C#*D#*E#*F#
12 Façana sud 3,000 2,000 2,400 14,400 C#*D#*E#*F#
13 Façana oest 2,000 2,000 2,400 9,600 C#*D#*E#*F#
15 Columna balcó 1,000 2,600 1,200 3,120 C#*D#*E#*F#
16 Capitells balcó 2,000 0,500 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Subtotal "A origen" O 123,791 SUMORIGEN(G1:

G16)
18 Porcentaje "A origen" P -60,000 -74,275 PERORIGEN(G1:

G17,C18)

TOTAL AMIDAMENT 49,516

4 K878ZCPA m2 Neteja mecnica en sec a pinzell per a l'extracció dels dipòsits superficials sense cohesió amb el suport, així
com l' extracció de possibles materials afegits i dels materials impropis presents damunt la superfície.

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

1 Façana nord 1,000 15,000 8,120 121,800 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 1,000 19,000 8,120 154,280 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 1,000 18,000 8,000 144,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 8,000 7,350 58,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 21,230 4,150 88,105 C#*D#*E#*F#
6 Façana oest 1,000 11,740 4,900 57,526 C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 624,511
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Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 02  FAÇANA
Capítulo 30  PINTURA

1 K894VDJ0 M2 Rascar i desoxidar fins a treure pintura de biga composta de perfils d´acer

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

1 Façana nord 2,000 0,500 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
2 Façana est 2,000 0,500 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
3 Façana sud 10,000 0,700 0,700 4,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,100

2 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

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

1 FAÇ N 2,000 3,000 0,700 0,700 2,940 C#*D#*E#*F#
2 FAÇ LL 2,000 5,000 0,700 0,700 4,900 C#*D#*E#*F#
3 FAÇ MG 2,000 9,000 0,700 0,700 8,820 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 2,600 1,050 10,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,580

3 E8A81BC1 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat. Porus obert tipus Lasur

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

1 façana nord 2,000 4,000 0,700 0,600 3,360 C#*D#*E#*F#
2 façana sud 2,000 1,000 1,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
3 façana sud 2,000 1,000 1,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#
4 façana oest 2,000 1,000 0,900 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#
5 façana oest 2,000 1,000 1,450 1,000 2,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,260

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 00  TREBALLS PREPARATORIS
Subsistema 0C  ARQUEOLOGIA

1 K1A2U003 u Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidatges o extraccions de terres i enderrocs, amb la presa de
dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació

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

1 Excavacions fonaments i paviments 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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2 K1A2U001 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidatges o extraccions de terres i enderrocs, amb la presa de
dades per a la realització de l'informe final

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

1 Excavacions fonaments i paviments 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Redacció informe 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 K1A2U200 m3 Cata de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans
manuals per a nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a informe final,
retirada de paviment i farcit amb productes procedents de l'excavació sense compactat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 K1A2U300 m3 Cata de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans
mecànics per a nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a informe final,
retirada de paviment amb recuperació posterior i farcit amb productes procedents de l'excavació sense
compactat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0A  CIMIENTOS

1 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 volum  NO-S 1,000 6,000 0,600 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#
2 volum  NO-O 1,000 6,500 0,600 0,400 1,560 C#*D#*E#*F#
3 volum E - mozos 1,000 5,000 0,600 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,900

2 K2131221 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 RAMPA O 0,500 6,000 0,600 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,540
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Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0B  ESTRUCTURA

1 K214211A m3 Desmuntatge de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i apilament de material per a la seva
reutilització i càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor

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

1 Paret maó brancal porta 1,000 1,000 0,800 0,450 0,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,360

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0C  DIVISIONES

1 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 vARIS 1,000 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0D  CUBIERTA

1 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

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

1 VARIOS 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0F  REVESTIMIENTOS

1 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REC ARNAU
2 MUR NORD entremig 2,000 5,000 3,200 32,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 5,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 MURS SUD 1,000 2,500 1,800 4,500 C#*D#*E#*F#
5 mur monges 1,000 16,100 5,000 80,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 137,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0G  PAVIMENTOS

1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

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

1 REC ARNAU - carrer
3 plaça entrada 1,000 11,700 14,000 163,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,800

2 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

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

1 REC ARNAU - S 1,000 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
2 Rec Arnau O 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,500

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0H  CARPINTERIA

1 K21AU004 u Desmuntatge de full, cèrcol i accessoris de ´´ventanillo´´, de fins a 3m2, amb recuperació de ferratges i fixacions
a paraments, amb mitjans manuals, apilament de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor

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

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

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0J  HERRERIA

1 K21BZ011 U Arrencada d'element metàl·lic fixat als murs.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 K21BZ0BA U Arrencada d'element metàl·lic fixat als murs. Mides fins a 3.2*2.5

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

1 Puerta hort 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Puerta Jardín 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0Ñ  ELECTRICIDAD

1 K21GZPA1 PA Eliminació puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor. A tota la planta.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema 0B  ENDERROCS
Industrial 0X  OTROS

1 K221ZVMA m3 Buidatge de terres, enderrocs i estris, càrrega manual de terres sobre camió o contenidor

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

1 EST
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2 PATi EST 1,000 5,000 2,000 1,500 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 01  DECONSTRUCCIONS
Subsistema A3  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2RA2640 m3 Deposició controlada a monodipòsit amb bàscula, d'enderrocs amb una densitat inferior a 1,10 t/m3

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

1 DE PARTIDAS
2 K2131121 1,000 3,900 1,000 1,300 5,070 C#*D#*E#*F#
3 K2131221 1,000 0,540 1,000 1,300 0,702 C#*D#*E#*F#
4 K214211A 1,000 0,360 1,000 1,300 0,468 C#*D#*E#*F#
5 K2164671 1,000 6,000 0,150 1,300 1,170 C#*D#*E#*F#
6 k2182281 1,000 137,000 0,030 1,300 5,343 C#*D#*E#*F#
7 K2192913 1,000 163,800 0,100 1,300 21,294 C#*D#*E#*F#
8 K21AU004 5,000 1,000 0,050 1,300 0,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,372

2 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència, amb contenidor

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

1 DE PARTIDAS
2 K2131121 1,000 3,900 1,000 1,300 5,070 C#*D#*E#*F#
3 K2131221 1,000 0,540 1,000 1,300 0,702 C#*D#*E#*F#
4 K214211A 1,000 0,360 1,000 1,300 0,468 C#*D#*E#*F#
5 K2164671 1,000 6,000 0,150 1,300 1,170 C#*D#*E#*F#
6 k2182281 1,000 137,000 0,030 1,300 5,343 C#*D#*E#*F#
7 K2192913 1,000 163,800 0,100 1,300 21,294 C#*D#*E#*F#
8 K21AU004 5,000 1,000 0,050 1,300 0,325 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,372

3 K2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 DE PARTIDAS
2 K2131121 1,000 3,900 1,000 1,300 5,070 C#*D#*E#*F#
3 K2131221 1,000 0,540 1,000 1,300 0,702 C#*D#*E#*F#
4 K214211A 1,000 0,360 1,000 1,300 0,468 C#*D#*E#*F#
5 K2164671 1,000 6,000 0,150 1,300 1,170 C#*D#*E#*F#
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6 k2182281 1,000 137,000 0,030 1,300 5,343 C#*D#*E#*F#
7 K2192913 1,000 163,800 0,100 1,300 21,294 C#*D#*E#*F#
8 K21AU004 5,000 1,000 0,050 1,300 0,325 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal "A origen" O 34,372 SUMORIGEN(G1:

G8)
10 Porcentaje "A origen" P -85,000 -29,216 PERORIGEN(G1:

G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 5,156

4 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

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

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subsistema 0A  EXCAVACIONS

1 K2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

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

1 Cloaca 1,000 13,500 1,200 0,600 9,720 C#*D#*E#*F#
2 drens jplaça entrada 1,000 11,500 0,600 0,600 4,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,860

2 K221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

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

2 Rec Arnau 1,000 14,000 11,700 0,280 45,864 C#*D#*E#*F#
3 jardí 1,000 4,550 4,000 0,280 5,096 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,550 1,050 0,280 1,338 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,200 11,120 0,280 22,418 C#*D#*E#*F#
6 trafo 1,000 6,320 7,000 0,280 12,387 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,103

3 K2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

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

1 REC ARNAU
2 CIMIENTO ESCALERA JARDÍN 1,000 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
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3 CIMIENTO RAMPA O 1,000 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
5 Jardí
6 mur E 1,000 7,000 0,400 2,800 C#*D#*E#*F#
7 mur O 1,000 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#
8 mur transversal S 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
9 mur transversal N 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#

12 JARDÍ DESAGUES 1,000 20,000 0,600 12,000 C#*D#*E#*F#
13 JARDÍ REIXA 1,000 4,700 0,600 2,820 C#*D#*E#*F#
14 ARQUETA 3,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
16 Rec Arnau 1,000 14,000 11,700 163,800 C#*D#*E#*F#
17 jardí 1,000 4,550 4,000 18,200 C#*D#*E#*F#
18 1,000 4,550 1,050 4,778 C#*D#*E#*F#
19 1,000 7,200 11,120 80,064 C#*D#*E#*F#
20 trafo 1,000 6,320 7,000 44,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 343,702

4 K222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de profunditat, en terreny tou, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora

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

1 REC ARNAU TRASVERSALES 2,000 16,000 0,600 0,600 11,520 C#*D#*E#*F#
2 REC ARNAU LONGITUDINAL 2,000 10,000 0,600 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,720

5 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió

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

1 REC ARNAU
2 CIMIENTO ESCALERA JARDÍN 1,000 12,000 0,400 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
3 CIMIENTO RAMPA O 1,000 3,000 0,600 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#
5 Jardí
6 mur E 1,000 7,000 0,400 0,400 1,120 C#*D#*E#*F#
7 mur O 1,000 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
8 mur transversal S 1,000 1,500 0,400 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
9 mur transversal N 1,000 1,500 0,400 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

12 JARDÍ REIXA 1,000 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
13 ARQUETA 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
14 Bajante jardín sur 1,000 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
15 Suelo bajo escalera 1,000 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
16 Bajantes jardín 1,000 4,000 0,600 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
17 Bajante jardín 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
18 Bajantes fachada pral 2,000 6,000 0,600 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#
19 Bajante fachada pral Norte 1,000 4,500 0,600 0,600 1,620 C#*D#*E#*F#
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20 Summidero puerta corredera 1,000 2,800 0,600 1,000 1,680 C#*D#*E#*F#
21 colector fachada 1,000 35,000 1,000 2,150 75,250 C#*D#*E#*F#
22 Colector jardín 1,000 14,500 0,600 1,000 8,700 C#*D#*E#*F#
23 Bajantes jardín 1,000 4,000 0,600 1,000 2,400 C#*D#*E#*F#
24 Bajante jardín 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,010

6 F2317101 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció
del 10%

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

2 JARDÍ DESAGUES 2,000 20,000 0,600 1,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 ARQUETA 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

7 G22BZRC1 m2 Rectificación rasante caja calle o similar existente con rebaje o modificación de 20cm. de promedio.

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

2 Rec Arnau 1,000 14,000 11,700 163,800 C#*D#*E#*F#
3 jardí 1,000 4,550 4,000 18,200 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,550 1,050 4,778 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,200 11,120 80,064 C#*D#*E#*F#
6 trafo 1,000 6,320 7,000 44,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 311,082

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subsistema 0B  TERRAPLENATS

1 K2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

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

1 Plataforma pral 1,000 16,000 5,700 0,350 31,920 C#*D#*E#*F#
2 Plataforma jardi 1,000 7,700 3,400 0,800 20,944 C#*D#*E#*F#
3 Esc jardi 1,000 12,500 2,000 0,500 12,500 C#*D#*E#*F#
4 Esc rampa 1,000 11,500 3,000 0,400 13,800 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,800 7,000 0,220 8,932 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,500 3,000 0,100 0,750 C#*D#*E#*F#
7 Zanja trafo 1,000 1,000 5,000 0,200 1,000 C#*D#*E#*F#

10 JARDÍ REIXA 1,000 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
11 ARQUETA 10,000 1,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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12 Bajante jardín sur 1,000 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
13 Suelo bajo escalera 1,000 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
14 Bajantes jardín 1,000 4,000 0,600 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#
15 Bajante jardín 1,000 6,000 0,600 1,000 3,600 C#*D#*E#*F#
16 Bajantes fachada pral 2,000 6,000 0,600 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#
17 Bajante fachada pral Norte 1,000 4,500 0,600 0,600 1,620 C#*D#*E#*F#
18 Summidero puerta corredera 1,000 2,800 0,600 1,000 1,680 C#*D#*E#*F#
19 Colector jardín 1,000 14,500 0,600 1,000 8,700 C#*D#*E#*F#
20 colector fachada 1,000 35,000 1,000 2,150 75,250 C#*D#*E#*F#
21 RELLENO JARDÍN 1,000 8,700 3,150 1,000 27,405 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,981

2 E2255P70 m3 Relleno de zanja o pozo per a drenajes con gravas procedentes de áridos reciclados mixto hormigón-cerámica,
en tandas de 25 cm como máximo

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

1 REC ARNAU
2 CIMIENTO ESCALERA JARDÍN 1,000 12,000 0,400 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
3 CIMIENTO RAMPA O 1,000 3,000 0,600 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#
5 Jardí
6 mur E 1,000 7,000 0,400 0,400 1,120 C#*D#*E#*F#
7 mur O 1,000 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#
8 mur transversal S 1,000 1,500 0,400 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
9 mur transversal N 1,000 1,500 0,400 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

12 JARDÍ DESAGUES 1,000 20,000 0,600 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#
13 JARDÍ REIXA 1,000 4,700 0,600 0,400 1,128 C#*D#*E#*F#
14 ARQUETA 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
15 plaça 1,000 14,000 0,400 0,400 2,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,648

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subsistema 0C  TRANSPORT DE TERRES

1 K2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 K2221422 1,000 14,000 1,300 18,200 C#*D#*E#*F#
2 K222C472 1,000 87,100 1,300 113,230 C#*D#*E#*F#
3 K222B223 1,000 18,720 1,300 24,336 C#*D#*E#*F#
4 K221142A 1,000 50,760 1,300 65,988 C#*D#*E#*F#
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5 Subtotal "A origen" O 221,754 SUMORIGEN(G1:
G4)

6 FARCITS -226,000 0,500 -113,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal "A origen" O 108,754 SUMORIGEN(G1:

G6)
8 -54,000 -54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,754

2 K2R450H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

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

1 K2221422 1,000 14,000 1,300 18,200 C#*D#*E#*F#
2 K222C472 1,000 87,100 1,300 113,230 C#*D#*E#*F#
3 K222B223 1,000 18,720 1,300 24,336 C#*D#*E#*F#
4 K221142A 1,000 50,760 1,300 65,988 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 221,754 SUMORIGEN(G1:

G4)
6 FARCITS -226,000 0,500 -113,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal "A origen" O 108,754 SUMORIGEN(G1:

G6)
8 -54,000 -54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,754

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 02  MOVIMENTS DE TERRES
Subsistema 0D  GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 K2221422 1,000 14,000 1,300 18,200 C#*D#*E#*F#
2 K222C472 1,000 87,100 1,300 113,230 C#*D#*E#*F#
3 K222B223 1,000 18,720 1,300 24,336 C#*D#*E#*F#
4 K221142A 1,000 50,760 1,300 65,988 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal "A origen" O 221,754 SUMORIGEN(G1:

G4)
6 FARCITS -226,000 0,500 -113,000 C#*D#*E#*F#
7 Subtotal "A origen" O 108,754 SUMORIGEN(G1:

G6)
8 -54,000 -54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,754
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Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 03  FONAMENTS
Subsistema 0A  SUPERFICIALS

1 K3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

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

1 REC ARNAU
2 FON. ESCALA JARDÍN 1,000 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
3 FON RAMPA O 1,000 3,000 0,600 1,800 C#*D#*E#*F#
5 Jardí
6 mur O 1,000 2,500 0,600 1,500 C#*D#*E#*F#
7 mur transversal S 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
8 mur transversal N 1,000 1,500 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
9 plataforma jardi tranversal 1,000 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,900

2 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

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

1 REC ARNAU
2 FON. ESCALA JARDÍN 1,000 12,000 0,400 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
3 FON RAMPA O 1,000 3,000 0,600 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#
5 Jardí
6 mur O 1,000 2,500 0,600 0,400 0,600 C#*D#*E#*F#
7 mur transversal S 1,000 1,500 0,400 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
8 mur transversal N 1,000 1,500 0,400 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#
9 plataforma jardi tranversal 1,000 1,000 0,600 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

3 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 REC ARNAU
2 FON. ESCALA JARDÍN 14,000 12,000 0,400 0,400 26,880 C#*D#*E#*F#
3 FON RAMPA O 14,000 3,000 0,600 0,600 15,120 C#*D#*E#*F#
5 Jardí
6 mur O 14,000 2,500 0,600 0,400 8,400 C#*D#*E#*F#
7 mur transversal S 14,000 1,500 0,400 0,400 3,360 C#*D#*E#*F#
8 mur transversal N 14,000 1,500 0,400 0,400 3,360 C#*D#*E#*F#
9 plataforma jardi tranversal 14,000 1,000 0,600 0,400 3,360 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 60,480

4 K31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

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

1 REC ARNAU
2 FON. ESCALA JARDÍN 1,000 12,000 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
3 FON RAMPA O 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
5 Jardí
6 mur O 2,000 2,500 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
7 mur transversal S 2,000 1,500 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
8 mur transversal N 2,000 1,500 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
9 plataforma jardi tranversal 2,000 1,000 0,600 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 04  ESTRUCTURA
Subsistema 0A  FORMIGÓ

1 K45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

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

1 REC ARNAU
2 FON. ESCALA JARDÍN 1,000 12,000 0,400 1,000 4,800 C#*D#*E#*F#
3 BANC ANNEXE 10,000 3,500 0,500 0,400 7,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 FON RAMPA O 1,000 3,000 0,600 0,600 1,080 C#*D#*E#*F#
7 Jardí
8 mur O 1,000 2,500 0,600 1,800 2,700 C#*D#*E#*F#
9 mur transversal S 1,000 1,500 0,400 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

10 mur transversal N 1,000 1,500 0,400 1,800 1,080 C#*D#*E#*F#
11 plataforma jardi tranversal 1,000 1,000 0,400 1,900 0,760 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal "A origen" O 17,840 SUMORIGEN(G1:

G11)
13 Porcentaje "A origen" P 20,000 3,568 PERORIGEN(G1:

G12,C13)

TOTAL AMIDAMENT 21,408

2 K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 REC ARNAU
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2 FON. ESCALA JARDÍN 20,000 12,000 0,400 1,000 96,000 C#*D#*E#*F#
3 BANC ANNEXE 20,000 3,500 0,500 0,400 14,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 FON RAMPA O 20,000 3,000 0,600 0,600 21,600 C#*D#*E#*F#
7 Jardí
8 mur O 20,000 2,500 0,600 1,800 54,000 C#*D#*E#*F#
9 mur transversal S 20,000 1,500 0,400 0,700 8,400 C#*D#*E#*F#

10 mur transversal N 20,000 1,500 0,400 1,800 21,600 C#*D#*E#*F#
11 plataforma jardi tranversal 20,000 1,000 0,400 1,900 15,200 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal "A origen" O 230,800 SUMORIGEN(G1:

G11)
13 Porcentaje "A origen" P 10,000 23,080 PERORIGEN(G1:

G12,C13)

TOTAL AMIDAMENT 253,880

3 K4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

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

1 REC ARNAU
2 FON. ESCALA JARDÍN 2,000 12,000 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#
3 BANC ANNEXE 1,000 3,500 0,500 1,750 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 FON RAMPA O 2,000 3,000 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
7 Jardí
8 mur O 2,000 3,500 0,600 1,800 7,560 C#*D#*E#*F#
9 mur transversal S 2,000 1,500 0,400 0,700 0,840 C#*D#*E#*F#

10 mur transversal N 2,000 1,500 0,400 1,800 2,160 C#*D#*E#*F#
11 plataforma jardi tranversal 2,000 1,000 0,400 1,900 1,520 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal "A origen" O 27,030 SUMORIGEN(G1:

G11)

TOTAL AMIDAMENT 27,030

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 05  RAM DE PALETA

1 K9VZU001 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandaria màxima del granulat 10 mm

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

1 PLATF JARDI 5,000 5,600 28,000 C#*D#*E#*F#
2 RETORNOS 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,200
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2 K4G21195 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6

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

1 tANCA JARDI 1,000 2,200 2,000 0,600 2,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,640

3 K81126L3 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, esquitxat

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

1 REC ARNAU
2 MURS SUD 2,000 2,500 1,800 9,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 tANCA JARDÍ 1,000 18,000 2,500 0,500 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,500

4 K4F2ZVVL ud Modificación parcial de la puerta de P. Baja para convertirla en ventana, mediante el arranque de la carpintería
existente, la formación de un antepecho con cámara de aire, la colocación del nuevo marco y la formación del
umbral aristado con mampostería y mortero. Pared estructural para revestir de 14 cm de espesor, de ladrillo
perforado hidrofugado, HD, R-20, de 290x140x50 mm, para revestir, categoría I, según norma UNE-EN 771-1,
colocado con mortero de cemento CEM II, de dosificación 1:0,5:4 (10 N/mm2) y con una resistencia a
compresión de la pared de 7 N/mm2

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

1 P. Baixa nau oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 K4F2ZPEL ud Modificació parcial de la porta entrada al jardí per convertir-la en finestra, mitjançant l'arrencada de la fusteria
existent, la formació d'un ampit amb cambra d'aire, la col·locació del nou marc i la formació del llindar aristado
amb maçoneria i morter. Paret estructural per revestir de 14 cm d'espessor, de maó perforat hidrofugado, HD,
R-20, de 290x140x50 mm, per revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosatge 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2

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

1 P. Baixa nau oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 K811RJE2 m2 Repicar i rejuntar façana

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

1 REC ARNAU
2 MURS SUD 2,000 2,500 1,800 9,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,500 2,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 tANCA JARDÍ 1,000 18,000 2,500 0,500 22,500 C#*D#*E#*F#
5 Façana nord 1,000 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
6 Façana est 1,000 4,000 10,250 41,000 C#*D#*E#*F#
7 Façana sud 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 Façana oest 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 90,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0G  AMPITS I CORONAMENTS MURS

1 K5ZDZAAA m Ampit - Escupidor xapa zinc 0,8mm amb retorn superior i goteró inferior , separat 2cm del mur. Sobresortint
lateralment 2cm del buit. Pendent 10º=4-20 - Junta doble pestanya i segellat al mur i a la fusteria amb silicona
natural. Col·locat damunt membrana interposició resistent 12mm i morter. Desenvolupament fins a 1000mm.

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

1 Finestra PB porta barrada 1,000 1,300 1,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,300

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0J  CANALONES Y GÁRGOLAS

1 K5ZBZRZM u Rasclet de dimensions reduïdes per col·locar com a embornal a les tortugades, Amb material de zinc de secció
suficient..Col·locada amb fixacions mecàniques.

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

1 CONVENT 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 KD15AZ51 m Baixant de tub de zinc amb unió doblegada diàmetre 110mm, de 0,6mm de gruix, incloses les peces especials,
fixades mecànicament amb brides.

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

1 JARDI 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

3 K5ZBZCZC m Canaló exempts semicirculars de zinc Ø150 texturitzat amb pitet de solape amb la coberta. Es col·locaran amb
brides. El seu entroncament amb el baixant serà mitjançant una peça que formi caixa i tindran un embornal
metàl·lic de protecció. Tindran secció asimètrica per què desbordin cap a l'exterior.Col·locada amb fixacions
mecàniques.

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

1 mur façana nord 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 KQN2ZPB1 U Protección de bajante con elemento de hierro fundido de 2m de altura fijado al muro.

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

1 baixants oest 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0M  CLOACAS Y ALBAÑALES

1 KD7KZSRT U Sifón registrable de corto recorrido con docble registro D200 de polipropileno

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KD7KZCCA U CONEXIÓ CLAVEGUERA

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 KD7KVP8T m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 125 mm, en solera de 10 cm i farcit fins a 10 cm sobre el tub amb
formigó

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

1 Baixant jardí sud 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Terra sota escala 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 KD7K3333 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

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

1 Bajantes jardín 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Bajante jardín 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 Summidero puerta corredera 1,000 2,800 1,200 3,360 C#*D#*E#*F#
6 Colector jardín 1,000 14,500 14,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,860

5 KD7KPPBT m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 200 mm, en solera de 10 cm i farcit fins a 10 cm sobre el tub amb
formigó

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

1 colector fachada 1,000 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000
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Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0N  DRENAJES

1 KD5A5F00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre

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

1 Porta corredissa 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 jardi 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 plaça 1,000 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,500

2 KD5L1410 m2 Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de polipropileno y una estructura drenante, de 22 mm de
espesor y 950 g/m2, colocada sin adherir

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

1 Murs jardí 2,000 7,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Murs jardí 2,000 3,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 KD5LZ410 M Perfil superior per a làmina multicapa formada per dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 22 mm
d'espessor i 950 g/m2, col·locada sense adherir

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

1 Murs jardí 2,000 7,000 1,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 Murs jardí 2,000 3,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 K7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no adherida

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

1 Porta corredissa 1,000 7,000 1,200 8,400 C#*D#*E#*F#
2 jardi 1,000 7,000 1,200 8,400 C#*D#*E#*F#
3 plaça 1,000 13,500 1,200 16,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

5 K2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim

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

1 Porta corredissa 1,000 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
2 jardi 1,000 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
3 plaça 1,000 13,500 0,600 0,600 4,860 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,900

6 K7CD5412 m2 Pintado trasdos de muro de hormigón.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs jardí 1,000 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Murs jardí 2,000 3,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 06  COBERTES I DESGUASSOS
Subsistema 0R  ARQUETAS

1 KD353652 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

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

1 Porta corredissa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 jardi 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 plaça 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 KDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 Porta corredissa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 jardi 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 plaça 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 troncal jardí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 KDKZZMTA u mODIFICACI TAPA ARQUETA

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FD5H8DB9 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

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

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

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 KDD1A094 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment
1:6
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 KDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 KDB17430 u Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y de planta 1,05x1,05 m

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 KDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:6

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

1 Colector principal 1,000 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 KD35ZH52 u Arqueta de pas per a tapa enregistrable, de 60*60 cm i 120 cm de profunditat, amb paret de maó perforat de
29x14x10 cm, esquerdejada amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra amb formigonera de 165 l i arrebossada
interiorment

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

1 Façana principal 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Troncal jardí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 09  PAVIMENTS
Subsistema 0B  EXTERIORS

1 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

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

1 ESTE
2 PASTILLAS PLANO C#*D#*E#*F#
3 1 1,000 15,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 2 1,000 13,500 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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5 3 1,000 6,600 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 4 1,000 10,040 0,300 3,012 C#*D#*E#*F#
7 5 1,000 43,720 0,300 13,116 C#*D#*E#*F#
8 6 1,000 77,620 0,300 23,286 C#*D#*E#*F#
9 7 1,000 18,530 0,300 5,559 C#*D#*E#*F#

10 8 1,000 115,200 0,300 34,560 C#*D#*E#*F#
11 9 1,000 13,180 0,300 3,954 C#*D#*E#*F#
12 10 1,000 1,510 0,300 0,453 C#*D#*E#*F#
13 11 1,000 34,350 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 12 1,000 18,130 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
15 13 1,000 4,480 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,940

2 K9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de espesor y tamaño máximo de 50 a 70 mm, con extendido y compactado del
material

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

1 REC ARNAU -
2 Drenaje base escaleras 1,000 13,300 0,600 7,980 C#*D#*E#*F#
3 JARDÍN
4 Puerta trafo 1,000 7,170 0,600 4,302 C#*D#*E#*F#
5 Jardín 1,000 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#
7 JARDÍN
8 Plataforma  (3.89+2.46)/2 1,000 7,430 3,175 23,590 C#*D#*E#*F#
9 Esc jardi 1,000 5,250 1,500 7,875 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,820 1,410 1,156 C#*D#*E#*F#
11 (1.98+1.43)/2 1,000 2,250 1,705 3,836 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,939

3 K921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

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

1 REC ARNAU -
2 JARDÍN
3 Plataforma  (3.89+2.46)/2 1,000 7,430 3,175 0,200 4,718 C#*D#*E#*F#
4 Esc jardi 1,000 5,250 1,500 0,200 1,575 C#*D#*E#*F#
5 Rampa 1,000 5,930 3,090 0,200 3,665 C#*D#*E#*F#
6 1,000 11,770 5,630 0,200 13,253 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,420 1,410 0,200 0,964 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,820 1,410 0,200 0,231 C#*D#*E#*F#
9 (1.98+1.43)/2 1,000 2,250 1,705 0,200 0,767 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,173
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4 K9G1ZB42 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
amb bomba, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat en pastilles definides per tires de pedra.

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

1 REC ARNAU -
3 Trafo 1,000 35,000 0,150 5,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,250

5 K9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

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

1 REC ARNAU - calle 2,000 7,500 15,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

6 E9B2ZT2A m Tira de piedra natural de granito flambeado, de precio alto, de 70mm de grosor y de 120*20 colocada golpe de
maceta con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigonera de 165l.

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

1 Sumidero corredera 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
3 ESTE
4 Sumidero corredera 1,000 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 K9B3ZM3K m2 Piezas de pavimento cortadas de plancha de piedra natural tipo Figueres con una cara pulida y abrillantada,
precio alto, de 60 mm de espesor colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l

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

1 Umbral puerta jardín 1,000 2,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440

8 F932ZEQA m2 Pavimento de 8/10cm. de arena estabilizado con la adición del 8/11% de Stabex o similar, de cal hidraúlica con
certificaciónes oficiales, extendido manualmente y compactado, aplicado por empresa especializada.

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

1 Plaza 1,000 14,000 11,700 163,800 C#*D#*E#*F#
2 Jardín 1,000 3,220 4,000 12,880 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,220 1,200 3,864 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,200 11,200 80,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,184

9 F9F5Z5TC m2 Pavimento podotáctil de piezas de hormigon de forma rectangular de 24x16 cm y 7 cm de espesor, colocado
con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l, y relleno de juntas con arena fina

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

1 ACCESO 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 F9F5ZT10 m Tira de Pavimento de piezas de hormigon de forma rectangular de 20x16 cm y 7 cm de espesor, colocado con
mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l, y relleno de juntas con arena fina

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

1 Jardín
2 perimetro este 1,000 10,300 10,300 C#*D#*E#*F#
3 perímetro oeste 1,000 16,260 16,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,560

11 F9F5ZPHA m Peldaño 120*40*15 avimento de piezas de hormigon de forma rectangular de 80x60 cm y 12 cm de espesor,
colocado con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l, y relleno de juntas con
arena fina

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

1 jardi 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Pl. BAja 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

12 F961ZR7A m Bordillo de piedra Figueres recuperado, limpiado con silicaro de aluminio, colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm de altura y rejuntado

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

1 cONVENT 4,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#
3 JARDÍN 2,000 17,500 35,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,600

13 K9DBZSLT m2 Paviment gres porcelánico C1 i C3 no lliscant de 3015 Tipus Grespania Abadia o similar, col·locat amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntado amb lechada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 12  FUSTERIA

1 KA1DZVAC u Finestra rectangular. Secció dels muntants 107 cm. Obertura oscil·lobatent. Marco duella tapaboca en brancals
amb esqueixada. Escopidor incorporat. Junta pelfut tallavents. 4 frontisses en cada fulla. Una fulla. Med. Aprox.
105110. Fusta serà d'iroko per envernissar.

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

1 P. BAja nave Oeste 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KC17ZAKA m2 Doble envidrament, conjunt format per un vidre Laminat acústic 55.1(5+5), a l'exterior, i un altre laminatge
acústic 44.1 (4+4) a l'interior, cambra d'aire deshidratada de 20 mm amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral. Fixació sobre fusteria amb encunyat mitjançant colzes de suport, perimetrals, laterals i
segellat en fred amb silicona, amb un Rw=>48db, factor solar <=0.35 i Tl>=60%. Producte tipus ISOLAR GLASS
MULTIPACT AKUSTEX L11 55.1 baixa emisividad i MULTIPACT AKUSTEX L9 o de prestacions equivalents
mitjançant certificació de Laboratori Oficial.

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

1 P. BAja nave Oeste 1,000 1,120 1,120 1,254 C#*D#*E#*F#
2 PORTA ESCALA 1,000 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,654

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 14  MANYÀ

1 KB12ZRRA ud Restauració de reixa de ferro forjat, adaptant-la a nous nivells, desrovellant-la, substituint element corroïts,
deteriorats i reposant els que faltin per al seu correcte funcionament de seguretat, així com la seva percepció
estètica. Incl. pany de seguretat en tancament existent. Med. aprox. 226*308 composta per dues filles i un fix
superior.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 KABGZPCK u MÒDUL DE PORTA CORREDISSA DE 30002250+ UNA PART FIXA DE 2000*2250 MM. ESTRUCTURA DE
TUBULAR GALVANITZACIÓ 100*100/2 FOLROS DE XAPA CALADA COM EN COMPTADORS. REFUNDIT
PERIMETRAL DE 3 CMS.
TIRANT d12 DE ARRIOSTRAMENT EN FULLES PORTES I DOBLES MÒDULS.
els MUNTANTS EXTREMS ES FIXARAN .Als MURS ADJACENTS, AMB VARILLES HORITZONTALS CADA
50CM.. AMB UNA VERTICAL CONTÍNUA Al CENTRE. Suspeses a 5cm del terra.

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

1 jardí sud 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 15  METAL·LISTERIA
Subsistema 0A  BARANDILLAS EXTERIORES

1 KB15ZBAE m Doble passamà AISI 316 de D43 fixat en platines 100*10 cada 990mm. El superior soldat a l'extrem d'aquelles -
tallades a 60º i l'inferior soldat amb una pipa de D10mm. En la part inferior tindrà un sòcol del mateix material de
10010 . Barrots D15 cada 110 mm. Els suports tindran una placa inferior a 15015006 fixat a terra amb 3
ancoratges químics. Junta inferior refosa emplenada de silicona natural. Alçada total 900mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 jardin 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

2 KB15ZPM2 m Passamans per a escala AISI316 esmerilat amb un tub Ø32/1.5 soldat en pipes Ø8, fixades al mur corresponent
encastades 150mm amb resines .

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

1 ESCALINATAS LATERALES 2,000 1,700 3,400 C#*D#*E#*F#
2 ESCALINATAS JARDÍN 1,000 1,700 1,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,100

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 19  ENLLUMENAT PÚBLIC
Subsistema AA  INSTALACIÓN
Industrial 01  CUADROS DISTRIBUCIÓN

1 FG1NZMQ2 u Modificació del quadre elèctric per a incorporar les noves linias, aafegint armari adicional si es necesari.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FG1NZLGA u Legalització (projecte i taxes) de l'ampliació de potència

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 19  ENLLUMENAT PÚBLIC
Subsistema AA  INSTALACIÓN
Industrial 06  LÍNEAS

1 FG31ZF41 m Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, cuatripolar de secció 4*10 mm2, col.locat en tub

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

1 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 19  ENLLUMENAT PÚBLIC
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Subsistema AA  INSTALACIÓN
Industrial 07  PUNTOS LUZ

1 FHN84C91 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de
preu mitjà, amb bastidor metàl·lic, acoblada al suport

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

1 REC ARNAU 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 jardí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FHN8ZBA1 u Lluminària tipus balisa de cos d'alumini antivandálic per a exteriors IP45 o superior. Altura 900mm. de preu alt,

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

1 REC ARNAU 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 jardí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FHN4Z184 u Lluminària asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb llum de vapor de sodi a baixa pressió de
35 W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip, acoblada al suport inclòs

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

1 REC ARNAU 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 jardí 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 19  ENLLUMENAT PÚBLIC
Subsistema AA  INSTALACIÓN
Industrial 08  SOPORTES LUMINARIAS

1 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

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

1 REC ARNAU 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 jardín 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 19  ENLLUMENAT PÚBLIC
Subsistema AB  TOMA DE TIERRA
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1 KGD1442E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 18,3
mm de diàmetre, clavada a terra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

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

1 REC ARNAU 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 JARDÍN 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 KG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

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

1 REC ARNAU O/E 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 REC ARNAU N/S - O 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 REC ARNAU N/S - CENTRO 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 REC ARNAU N/S - SUPERIOR 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 JARDÍN 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 JARDÍN 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 19  ENLLUMENAT PÚBLIC
Subsistema AF  PASATUBOS

1 FG22TD1K 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

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

1 REC ARNAU O/E 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 REC ARNAU N/S - O 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 REC ARNAU N/S - CENTRO 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 REC ARNAU N/S - SUPERIOR 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 JARDÍN 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 JARDÍN 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

2 F228VPIF m Dispositiu detectable de banda plàstica indicador de la presència d'instal.lacions soterrades
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REC ARNAU O/E 1,000 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 REC ARNAU N/S - O 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 REC ARNAU N/S - CENTRO 1,000 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 REC ARNAU N/S - SUPERIOR 1,000 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
5 JARDÍN 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 JARDÍN 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 19  ENLLUMENAT PÚBLIC
Subsistema FA  ZANJAS

1 K222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de profunditat, en terreny tou, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora

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

1 REC ARNAU N/S - O 1,000 14,000 0,600 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#
2 REC ARNAU N/S - CENTRO 1,000 14,000 0,600 0,600 5,040 C#*D#*E#*F#
3 REC ARNAU N/S - SUPERIOR 1,000 10,000 0,600 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
4 JARDÍN 1,000 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#
5 JARDÍN 1,000 7,000 0,600 0,600 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,720

2 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

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

1 REC ARNAU N/S - O 1,000 14,000 0,600 0,300 2,520 C#*D#*E#*F#
2 REC ARNAU N/S - CENTRO 1,000 14,000 0,600 0,300 2,520 C#*D#*E#*F#
3 REC ARNAU N/S - SUPERIOR 1,000 10,000 0,600 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
4 JARDÍN 1,000 7,000 0,600 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
5 JARDÍN 1,000 7,000 0,600 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
6 REC ARNAU N/S - SUPERIOR 1,000 10,000 0,600 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
7 JARDÍN 1,000 7,000 0,600 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
8 JARDÍN 1,000 7,000 0,600 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,680

3 F228ZSGA m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra garvellada en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

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

1 REC ARNAU O/E 1,000 19,000 0,600 0,300 3,420 C#*D#*E#*F#
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2 REC ARNAU N/S - O 1,000 14,000 0,600 0,300 2,520 C#*D#*E#*F#
3 REC ARNAU N/S - CENTRO 1,000 14,000 0,600 0,300 2,520 C#*D#*E#*F#
4 REC ARNAU N/S - SUPERIOR 1,000 10,000 0,600 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
5 JARDÍN 1,000 7,000 0,600 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
6 JARDÍN 1,000 7,000 0,600 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
7 REC ARNAU N/S - SUPERIOR 1,000 10,000 0,600 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
8 JARDÍN 1,000 7,000 0,600 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
9 JARDÍN 1,000 7,000 0,600 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,100

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 19  ENLLUMENAT PÚBLIC
Subsistema SF ARQUETAS Y TAPAS ARQUETAS Y TAPAS

1 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

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

1 REC ARNAU INF 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 REC ARNAU SUP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 JARDÍN INF 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 JARDÍN SUP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

1 REC ARNAU INF 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 REC ARNAU SUP 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 JARDÍN INF 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 JARDÍN SUP 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 25  REC AUTOMÀTIC
Subsistema AA  TUBOS

1 FFB37425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons
norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Jardí 1,000 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 FFB38425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons
norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

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

1 jardi 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 25  REC AUTOMÀTIC
Subsistema AB  MECANISMOS

1 FN119324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en arqueta de canalització soterrada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FN118324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en arqueta de canalització enterrada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FJSAA020 u Programador electrònic per 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla LCD en muntatge superficial,
instal·lat i programat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FJSBA110 u Electrovàlvula per a instal·lacions de reg, amb connexions roscadas de 2'' DN, amb alimentació del relé a 24V
a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabal, amb cos i tapa
de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el relé i purgat intern, instal·lada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
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Capítulo 25  REC AUTOMÀTIC
Subsistema AC  GOTEROS

1 FJS4UA30 u Difusor emergent amb una altura d'elevació de 30 cm, abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca femella d'1/2'', amb
vàlvula antidrenatge, equipat amb tovera stándard, totalment col·locat

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

1 xipres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 jardi 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 FJS4UE10 u Difusor emergent amb una altura d'elevació de 30 cm, abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca femella d'1/2'', amb
vàlvula antidrenaje, amb regulador de pressió incorporat, equipat amb tobera standard, colocat.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FJS5U110 m Tub de polietilè de baixa densitat, de 17 mm de diametro exterior i 14,6 mm de diametro interior, per a
degotadors autolimpiantes, antidrenantes i autocompensados, amb un cabal de 24 l/h, per inserir en canonada
de polietilè des de 12 a 25 mm

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

1 xipres + laretal jardi 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 jardi 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 25  REC AUTOMÀTIC
Subsistema AD  LÍNEAS ELÉCTRICAS

1 FG334306 m Conductor de coure de designació UNE H05VV-F, tetrapolar de secció 4x2,5 mm2, col.locat en tub

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 25  REC AUTOMÀTIC
Subsistema AF  PASATUBOS

1 FG22TD1K 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,
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muntat com a canalització soterrada

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

1 PATIO ESTE E 1,000 25,600 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

2 F228VPIF m Dispositiu detectable de banda plàstica indicador de la presència d'instal.lacions soterrades

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

1 PATIO ESTE E 1,000 25,600 25,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,600

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 25  REC AUTOMÀTIC
Subsistema FA  ZANJAS

1 K222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de profunditat, en terreny tou, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora

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

1 PATIO ESTE E 1,000 25,600 0,400 0,600 6,144 C#*D#*E#*F#
2 PATIO ESTE E 1,000 25,600 0,200 0,200 1,024 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,168

2 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

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

1 PATIO ESTE E 1,000 25,600 0,400 0,600 6,144 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,144

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 25  REC AUTOMÀTIC
Subsistema SF ARQUETAS Y TAPAS ARQUETAS Y TAPAS

1 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FDK2ZAD3 u Arqueta de 125x57x125 cm, amb parets de 15cm d'e gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó perforat,
sobre jaç de sorra

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 29  EQUIPAMENT FIXE
Subsistema M0  MOBILIARIO

1 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària,
100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 Rec Arnau 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 F991ZPEE u Bol.lard cilindric escamotejable amb clau material AISI316L de 1000200mm, encastada 200 mm en base de
formigón HM-20/P/10/I

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 30  PINTURA
Subsistema 0B  EXTERIORES

1 K89BPDP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques,
amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 VARIOS 1,000 2,000 3,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 K89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´
de diàmetre, com a màxim

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

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

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 K89BPCP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 12 cm, amb esmalt de poliuretà, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

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

1 FAROLAS 11,000 3,000 0,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

4 K89BAEJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt martelé, amb una capa de
imprimación antioxidant i 2 d'acabat

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

1 VARIOS 3,000 4,000 3,000 2,000 72,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 K8A42BC1 m2 Envernissat de biga de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues
d'acabat, amb la superfície mat

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

1 PATIO ESTE E 1,000 25,600 0,500 12,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

6 K89AZBB0 m2 Pintat de fusta amb capa de protecció, una segelladora i dues d'acabat d'esmalt brillant en base aquosa a porus
obert, prèvia immersió en autoclau per a tractament antixilófags

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

1 P. BAja nave Oeste 2,000 1,120 1,200 2,688 C#*D#*E#*F#
2 Puerta P. Baja 2,000 1,120 2,100 4,704 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,392

7 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

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

1 Trafo 2,000 5,000 2,500 25,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 7,000 2,500 17,500 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 42,500

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 03  ACCES DAVANTER
Capítulo 31  JARDINERÍA

1 FR469N3E u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, en contenidor de 90 a 120 l

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

1 sauló 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 FR622583 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 7 a 9 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de
plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

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

1 jardí 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 FR664678 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 70x70x50
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 12 %

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

1 jardi 1,000 7,500 1,500 1,000 11,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,250

5 FR3P2354 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

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

1 jardi 1,000 1,500 1,500 0,200 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,450

6 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons
indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

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

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

7 FR456638 u Subministrament de Schinus molle de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 25 l

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 FR45163C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FR4AL4A9 u Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FR4JHMFE u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 17 l

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 FR4EP836 u Subministrament de Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 FR4HN212 u Subministrament de Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l

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

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 FR44623K u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en contenidor de més de 80 l

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 FR44Z23K u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de >100 cm, en contenidor de més de 100 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 FR612783 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 04  ACCÈS POSTERIOR
Capítulo 02  MOVIMENTS DE TERRA

1 G22BZRC1 m2 Rectificación rasante caja calle o similar existente con rebaje o modificación de 20cm. de promedio.

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

1 Pas vorera 1,000 12,600 1,780 22,428 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,030 2,980 29,889 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,317

2 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor

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

1 Pas vorera 1,000 12,600 1,780 22,428 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,030 2,980 29,889 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,317

3 K221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

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

1 Pas vorera 1,000 12,600 1,780 0,250 5,607 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,030 2,980 0,250 7,472 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,079

4 K2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

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

1 Pas vorera 12,600 1,780 0,200 0,200 0,897 C#*D#*E#*F#
2 10,030 2,980 0,200 0,200 1,196 C#*D#*E#*F#
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3 Rasa tub aigua i bies 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,093

5 K227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

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

1 Pas vorera 1,000 12,600 1,780 22,428 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,030 2,980 29,889 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,317

6 K2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

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

1 Pas vorera 1,000 12,600 1,780 0,250 5,607 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,030 2,980 0,250 7,472 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,079

7 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Rasa tub aigua i bies 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 F228VPIF m Dispositiu detectable de banda plàstica indicador de la presència d'instal.lacions soterrades

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

1 Rasa tub aigua i bies 1,000 30,000 1,000 1,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 04  ACCÈS POSTERIOR
Capítulo 05  RAM DE PALETA

1 K4G21195 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment 1:6

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

1 varios 10,000 0,300 0,300 0,450 0,405 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,405

2 EDDZZRD4 u Rectificación de Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible y con cierre, para
adapatarlo a las nuevas rasnates. Incluye oarte de albañilería y piezas que puedan faltar.

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

1 Facahada este 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 04  ACCÈS POSTERIOR
Capítulo 09  PAVIMENTS

1 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con
compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo

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

1 Pas vorera 1,000 12,600 1,780 22,428 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,030 2,980 29,889 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,317

2 K921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

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

1 Pas vorera 1,000 12,600 1,780 0,200 4,486 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,030 2,980 0,200 5,978 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,464

3 K9G1ZB42 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
amb bomba, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat en pastilles definides per tires de pedra.

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

1 Pas vorera 1,000 12,600 1,780 0,100 2,243 C#*D#*E#*F#
2 pas front sortida pral 1,000 10,030 2,980 0,150 4,483 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,726

4 K9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

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

1 Pas vorera 1,000 12,600 1,780 22,428 C#*D#*E#*F#
2 pas front sortida pral 1,000 10,030 2,980 29,889 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,317

5 K9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

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

1 Pas vorera 3,000 1,780 5,340 C#*D#*E#*F#
2 pas front sortida pral 3,000 2,980 8,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,280

6 G9Z6Z110 m Acabado de junta de dilatación de pavimento , con cordón de politeno PE reticulado 10*15 y sellado superior
con resina elástica reistente a los rayos UVA, tipo sikaflex o similar de 7/10*10*15, colocado con adhesivo
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pas vorera 3,000 1,780 5,340 C#*D#*E#*F#
2 pas front sortida pral 3,000 2,980 8,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,280

7 K4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

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

1 Pas vorera 1,000 12,600 0,500 6,300 C#*D#*E#*F#
2 1,000 10,030 0,500 5,015 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,315

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 04  ACCÈS POSTERIOR
Capítulo 15  METALISTERIA

1 KB15ZPM4 m Pasamanos doble AISI316 esmerilado con dos tubos Ø42/1.5 soldado en pipas Ø8, fijadas al muro
correspondiente empotradas 150mm con resinas

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

1 Pas vorera rampa 1,000 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Parte 01 PRESUPUESTO PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS
Obra 0S  SEGURETAT I SALUT

1 XPA02779 PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Data: 20/06/17 Pàg.: 1

E1KACLP-1 ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent:

* Formació bancades
* xarxa de desguassos
* Obertura dels forats de pas de instal.lacions
* Segellat dels forats de instal.lacions amb tractament ignifug sI és el cas
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Repassos de pintura
* Col.locació i muntatge de passamurs i marcs
* Fixació dels suports.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació, d'acord
amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

3.934,00 €

(TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS)

E2255P70P-2 m3 Relleno de zanja o pozo per a drenajes con gravas procedentes de áridos reciclados mixto
hormigón-cerámica, en tandas de 25 cm como máximo

13,55 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

E2AA02AP-3 ut Legalització de totes les instal·lacions RITE que es vegin afectades en aquest capítol dels
pressupostos, incloent la preparació, i visats de projectes en el Col·legi Professional
corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant Canal
Empresa, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits
administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon
terme les instal·lacions d'aquest capítol.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

E4M3ZTMAP-4 m2 Taulers contraxpats marins de 19mm de pollancre o similar, fixats amb tirafonds a estructura
de suport

31,07 €

(TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

E5ZBZCZMP-5 m Ràfecde zinc con incorporación de canalón de zinc del tipo empotrado en la cubierta
correspondiente. Sección 20*15 más alero 23*10cm. Construido con doble plancha rellena
de 5cm de poliestireno extruido y según las indicaciones dadas anteriormente para cualquier
otra pieza de cinc. Como característica específica está aquélla de que el borde exterior
siempre tiene que ser más bajo que el borde o solape interior para que en caso de emboce el
agua siempre desborde hacia el exterior. .colocada con fijaciones mecánicas.

112,96 €

(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E7C9ZSEAP-6 m2 Revestimiento acústico de las bóvedas del tipo Sediphone 25mm con una absorción de F
(Hz) 125- ? 0.12; 250- ? 0.35, 500- ? 0.65 1000- ? 0.78 2000- ? 0.8 4000- ? 0.82. Se dejará
una junta perimetral de 3cm respecto a todas las molduras o los bordes

71,24 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

E84HZA25P-7 m2 Trasdossat compost per plaques de fibres vegetals fono absorbents fixados sobre rastreles
de madera 5*5 cada 60*60cm.. Producto- Herakustik 25mm o de prestaciones equivalentes
mediante certificación de Laboratorio Oficial del sistema y del aplicador homologado con
extensión de certificado final.

25,58 €

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

E8A81BC1P-8 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat. Porus obert tipus
Lasur

13,83 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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E8Z23161P-9 m2 Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 25x50 mm, col.locades cada 60
cm i fixades mecànicament

11,29 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

E9B2ZT2AP-10 m Tira de piedra natural de granito flambeado, de precio alto, de 70mm de grosor y de 120*20
colocada golpe de maceta con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigonera
de 165l.

45,30 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

E9P9ZPTAP-11 m Pavimento podotáctil señalizador de losetas de caucho reciclado de 800*1200 cm y 12 mm
de espesor, con superficie antideslizante según UNE-EN 14041, colocado con adhesivo

186,62 €

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

EASAZVB3P-12 U Porta tallafocs de material metàl.lica, RF-60, d' una fulla practicable, per a una llum de
800x2100 cm, tipus 2, col.locada, amb espiells vidre rodó D25cm, dispositiu antipànic de
lliscament, sèrie Tempro amb regulador de fulls de tancament i electroimà.

686,10 €

(SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

EB12ZSLAP-13 ud Soporte de encimera con estructura AISI 316L de plancha doblada en ángulo trapezoidal
60*40*3 a 60*150*3, formando cartabón, soldada a platina 200*70*3 fijada con 3 tirafondos
a la estructura de soporte del paramento.

56,69 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EB15ZCZAP-14 u Torreta de ventilació de lamel.les a 45º de 40mm separades 20mm. Secció 400*400*700.
amb sostreo a 4 aigues. Conjunt de xapa de zinc texturizada de 12´´ damunt estructura
galvanitzada de tub 30*30*1, degudament aillats entre ells per evitar el pont electròlitic.
Inferiorment dispondrà dels trencaigues escaients per assegurar l' estanqueidtat. Per la part
interior dispondrà d'una tela mosquitera d'acer inox. 2*2*0.5, fixada amb sistema
antipunxonament.

460,53 €

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

EDDZZRD4P-15 u Rectificación de Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible y con
cierre, para adapatarlo a las nuevas rasnates. Incluye oarte de albañilería y piezas que
puedan faltar.

66,15 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

EE51LZSBP-16 u Xarxa de conductes de climatització, impulsió, retorn i ventilació, de fibra de vidre tipus xapa
galvanitzada aïllada
Inclou reixes o toberes d'impulsió, retorn i extracció en alumini anoditzat, comportes i
suports, instal·lada

3.580,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS)

EE51LZOPBEP-17 u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa galvanitzada aïllada,
Inclou reixes d'extracció, impulsió en alumini anoditzat, comportes i suports, instal·lada

2.100,00 €

(DOS MIL  CENT EUROS)

EE51LZCLB09P-18 u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa galvanitzada aïllada,
Inclou reixes d'extracció, impulsió en alumini anoditzat, comportes i suports, instal·lada

1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

EE51LZCLP08P-19 u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa galvanitzada aïllada,
Inclou reixes d'extracció, impulsió en alumini anoditzat, comportes i suports, instal·lada

3.250,00 €

(TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

EE51LZCLP21P-20 u Xarxa de conductes de climatització, impulsió, retorn i ventilació, de fibra de vidre tipus
climaver neto per les zones interiors i xapa galvanitzada aïllada per les zones exteriors
Inclou reixes d'impulsió, retorn i extracció en alumini anoditzat, comportes i suports,
instal·lada

2.980,00 €

(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS)
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EED5ZRX5P-21 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, marca DAIKIN mod.
RXYSQ5TY1 o equivalent amb ventilador axial, de 12,1 kW de potència tèrmica aproximada
en fred i 12,1 kW en calor, de 3,03kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
elèctrica de 230 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A,
col·locada
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un
correcte funcionament i instal·lació.

6.340,23 €

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

EED5ZRX10P-22 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, marca DAIKIN mod.
RXYSQ10TY1 o equivalent amb ventilador axial, de 28 kW de potència tèrmica aproximada
en fred i 28 kW en calor, de 10,2 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A,
col·locada
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un
correcte funcionament i instal·lació.

10.895,23 €

(DEU MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EEDEZL32P-23 u Unitat interior de terra amb envolvent, d'equips de cabal variable de refrigerant, marca
DAIKIN mod. FXLQ 32 o equivalent, de 3,6 a 4,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A , col·locada, amb desguassos,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació

1.837,06 €

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

EEDEZL50P-24 u Unitat interior de terra amb envolvent, d'equips de cabal variable de refrigerant, marca
DAIKIN mod. FXLQ 50 o equivalent, de 5,6 a 6,3 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 110 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A , col·locada, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació

1.968,06 €

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EEDEZN40P-25 u Unitat interior per a conductes de terra, d'equips de cabal variable de refrigerant, marca
DAIKIN mod. FXNQ 40 o equivalent, de 4,5 a 5,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 80 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A , de baixa
silueta, col·locada, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris
per a un correcte funcionament i instal·lació

1.789,06 €

(MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

EEGDZB14P-26 u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per
aire, DAIKIN mod. BQSG 140D o equivalent, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat
interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 13,5
a 15,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 3,06 a 3,41,
amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un
correcte funcionament i instal·lació.

5.586,16 €

(CINC MIL CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EEGDZD25P-27 u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per
aire, DAIKIN mod. DQ 250 B oequivalent, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat
interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 24,1
a 26,4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,81 a 3,21,
amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible max. de 250 Pa, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat

8.496,16 €
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Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un
correcte funcionament i instal·lació.
(VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

EEJ1Z0DEP-28 u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim 42,80 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

EEMHZ150P-29 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA mod. RCE 1500 EC o
equivalent, instal·lació exterior, cabal nominal de 1500 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres plans d'eficàcies F6 i F8,
secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia F6, comandament de
control en funció de la qualitat d'aire, sonda de qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs,
antivibradors, suports i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada.

3.914,82 €

(TRES MIL NOU-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

EEMHZ230P-30 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA mod. RCE 2300 EC o
equivalent, instal·lació exterior, cabal nominal de 2300 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres plans d'eficàcies F6 i F8,
secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia F6, comandament de
control en funció de la qualitat d'aire, sonda de qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs,
antivibradors, suports i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada.

5.102,82 €

(CINC MIL  CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

EEMHZ500P-31 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA mod. RCE 500 EC o
equivalent, instal·lació exterior, cabal nominal de 500 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres plans d'eficàcies F6 i F8,
secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia F6, comandament de
control en funció de la qualitat d'aire, sonda de qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs,
antivibradors, suports i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada.

2.324,82 €

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

EEV3ZBRC1P-32 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off, mode de funcionament,
temperatura de consigna i velocitat de ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de
cable i accessoris necessaris, instal·lat i connectat

175,77 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EEV3ZSQSAP-33 u Subministrament i instal.lació de subquadre elèctric de protecció i comandament, SQCL,
marca MERLIN GERIN, compost per cofret modular amb porta fumada amb tots els elements
necessaris, per la climatització de les diferents zones. Inclòs tot el material i mà d'obra
necessaris.

1.980,00 €

(MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS)

EEV3ZLELECTP-34 u Instal·lació elèctrica de potència i comandament. Inclòs tot el material i mà d'obra necessaris. 1.750,00 €

(MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

EF5A42ZSBP-35 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra,
control fins a comandament i potència.

1.534,21 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EF5A42ZB09P-36 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra,
control fins a comandament i potència.

1.080,00 €

(MIL VUITANTA EUROS)
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EF5A42ZP08P-37 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra,
control fins a comandament i potència.

1.810,00 €

(MIL VUIT-CENTS DEU EUROS)

EF5A42ZP21P-38 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra,
control fins a comandament i potència.

380,00 €

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS)

EF5A42ZOPBEP-39 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra,
control fins a comandament i potència.

2.715,00 €

(DOS MIL SET-CENTS QUINZE EUROS)

EG151512P-40 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT

11,47 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

EG222711P-41 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

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG611021P-42 U CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ALT, ENCASTADA 1,99 €
(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

EN3435M7P-43 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN,
col·locada superficialment

41,30 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

EN3464P7P-44 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

33,75 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

EN3484P7P-45 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, D'1'1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

57,96 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

EP434610P-46 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4
PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 50265, COL·LOCAT SOTA TUB O
CANAL

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

EP43B020P-47 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 50 PARELLS, AMB PANTALLA, COL.LOCAT 8,50 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EP43C431P-48 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 UTP, DE
0,5 A 1,6 M DE LLARGÀRIA, COL.LOCAT

9,21 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

EP7311D3P-49 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45
SIMPLE, CATEGORIA 6 U/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PREU ALT, ENCASTADA

14,94 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)



FASE IV

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/06/17 Pàg.: 6

EP74ZE12P-50 U ARMARI METÀL.LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 96 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE
2000 X 800X 900 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1
PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I
ESTRUCTURA FIXA, PEUS DE NIVELLACIÓ, + SAFATA FIXE, BASE 6 ENDOLLS
SCHUKO COL.LOCAT, INCLOU VENTILACIÓ FORÇADA. MARCA RETEX MODEL LOGIC
A800 (32211942)

1.932,13 €

(MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

EP7Z1100P-51 U PANELL GUIACABLE 19'' ENRACABLE. PANELL PER A LA DISTRIBUCIÓ DEL CABLEJAT 29,40 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

EP7Z113BP-52 U PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 UTP INTEGRATS, PER A MUNTAR
SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT

239,38 €

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

EP7Z2288P-53 U SERVEI DE CONNECTORITZACIÓ DE 24 ENLLAÇOS STP EN 1 PLAFO DE 19'' AMB 24
PORTS RJ45 CAT 6 APANTALLAT. INCLOU SENYALITZACIO DE CIRCUITS I
CERTIFICACIÓ DELS PUNTS DE VEU-DADES. COMPLETAMENT CONNECTAT I
COMPROVAT.

483,63 €

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

EP7Z7100P-54 U PLAFÓ PER A ARMARI TELEFONIC TIPUS RACK AMB 50 PORTS RJ45/LSA AMP.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT.

141,14 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

EP7Z7240P-55 U SERVEI DE CONNECTORITZACIÓ D' ENLLAÇOS TELEFONIA EN PLAFÓ DE 19'' AMB 48
PORTS RJ45 I QUANTE. INCLOU SENYALITZACIO DE CIRCUITS. COMPLETAMENT
CONNECTAT I COMPROVAT.

268,23 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

EQ5ZZHA0P-56 u Formació de forat sobre taulell de doble tauler de HPL, amb el cantell interior sense polir, de
forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

35,70 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

EQ5ZZPHAP-57 u Porta de HPL 13mm per enregistrament de màquines de fàcil apertura de quita i pon amb
sistema de frontisses amb bastiment fix. Mides fins 120*110

116,41 €

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

EQAFZAA5P-58 m2 Aplacat de parets amb plaques de laminats comprimits a alta pressió i temperatura, tractas
amb resines fenòliques termoendurides, de 8 mm de gruix damunt enrastrellat. Cantells polits
i bisellats color a triar. Barra superior estabilitzadora de nylon amb portes, pinzes, peus
regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.
Tanques practicables des de l'exterior segons SUA. Inclou part proporcional de portes
abatibles, practicables i corredisses i tapetes per tancar la visió lateral sesgada. Clasificación
fuego C-s2,d0

71,85 €

(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

EQAFZAC5P-59 M Divisòria separadora prefabricada amb placa de laminats comprimits a alta pressió i
temperatura, tractas amb resines fenòliques termoendurides, de 8 mm de gruix. Cantells
polits i bisellats color a triar. Barra superior estabilitzadora de nylon amb portes, pinzes, peus
regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.
Tanques practicables des de l'exterior segons SUA. Inclou part proporcional de portes
abatibles, practicables i corredisses i tapetes per tancar la visió lateral sesgada. Portes de 80
iy 70cm. Midies aprox.2.00mts alcària. Clasificación fuego C-s2,d0

171,03 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)



FASE IV

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/06/17 Pàg.: 7

EQAFZHP1P-60 m Encimera de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm con retorno perimetral de
100mm. doblado 13+13 , de 60 cm de ancho. Aristas redondeadas. Incluido formación de
agujeros y colocación de reixetes sense marc

77,61 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

EQAFZHPAP-61 m Encimera de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm con retorno perimetral de
100mm. doblado 13+13 , de 60 cm de ancho. Aristas redondeadas. Incluido formación de
agujeros y colocación de lavabos Berna adaptados por la parte inferior.

77,61 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

EQAFZPPRP-62 u Porta de registre de màquines de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm ,
penjada amb sistema de quita i pon sense cargols mitjançant al mnys 4 frontisses o fixacions.
Mides aprox. 1.00*1.00

77,61 €

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

F219FFA0P-63 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

F228AB0FP-64 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

10,84 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

F228VPIFP-65 m Dispositiu detectable de banda plàstica indicador de la presència d'instal.lacions soterrades 1,53 €
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

F228ZSGAP-66 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra garvellada en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

44,98 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2317101P-67 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb fusta, per
a una protecció del 10%

8,83 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

F932ZEQAP-68 m2 Pavimento de 8/10cm. de arena estabilizado con la adición del 8/11% de Stabex o similar, de
cal hidraúlica con certificaciónes oficiales, extendido manualmente y compactado, aplicado
por empresa especializada.

14,92 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

F961ZR7AP-69 m Bordillo de piedra Figueres recuperado, limpiado con silicaro de aluminio, colocado sobre
base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a
25 cm de altura y rejuntado

43,77 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F991ZPEEP-70 u Bol.lard cilindric escamotejable amb clau material AISI316L de 1000200mm, encastada 200
mm en base de formigón HM-20/P/10/I

82,05 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

F9F5Z5TCP-71 m2 Pavimento podotáctil de piezas de hormigon de forma rectangular de 24x16 cm y 7 cm de
espesor, colocado con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con hormigonera de
165 l, y relleno de juntas con arena fina

44,77 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F9F5ZPHAP-72 m Peldaño 120*40*15 avimento de piezas de hormigon de forma rectangular de 80x60 cm y 12
cm de espesor, colocado con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con hormigonera
de 165 l, y relleno de juntas con arena fina

47,40 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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F9F5ZT10P-73 m Tira de Pavimento de piezas de hormigon de forma rectangular de 20x16 cm y 7 cm de
espesor, colocado con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con hormigonera de
165 l, y relleno de juntas con arena fina

19,45 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

FD5H8DB9P-74 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i de 200 a 240 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

132,28 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FDK2A4F3P-75 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

80,94 €

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FDK2ZAD3P-76 u Arqueta de 125x57x125 cm, amb parets de 15cm d'e gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó perforat, sobre jaç de sorra

613,69 €

(SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FDKZH9C4P-77 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

60,72 €

(SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FDKZHJB4P-78 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

111,46 €

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

FFB37425P-79 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

10,31 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

FFB38425P-80 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

13,82 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

FG1NZLGAP-81 u Legalització (projecte i taxes) de l'ampliació de potència 594,00 €

(CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)

FG1NZMQ2P-82 u Modificació del quadre elèctric per a incorporar les noves linias, aafegint armari adicional si
es necesari.

493,91 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

FG22TD1KP-83 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

2,16 €

(DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

FG31ZF41P-84 m Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, cuatripolar de secció 4*10 mm2,
col.locat en tub

8,95 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

FG334306P-85 m Conductor de coure de designació UNE H05VV-F, tetrapolar de secció 4x2,5 mm2, col.locat
en tub

1,81 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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FHM1U001P-86 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

235,51 €

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

FHN4Z184P-87 u Lluminària asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb llum de vapor de sodi a
baixa pressió de 35 W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip, acoblada al suport
inclòs

181,63 €

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

FHN84C91P-88 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic, acoblada al suport

165,64 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FHN8ZBA1P-89 u Lluminària tipus balisa de cos d'alumini antivandálic per a exteriors IP45 o superior. Altura
900mm. de preu alt,

293,15 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

FJS4UA30P-90 u Difusor emergent amb una altura d'elevació de 30 cm, abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca
femella d'1/2'', amb vàlvula antidrenatge, equipat amb tovera stándard, totalment col·locat

17,69 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

FJS4UE10P-91 u Difusor emergent amb una altura d'elevació de 30 cm, abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca
femella d'1/2'', amb vàlvula antidrenaje, amb regulador de pressió incorporat, equipat amb
tobera standard, colocat.

11,85 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

FJS5U110P-92 m Tub de polietilè de baixa densitat, de 17 mm de diametro exterior i 14,6 mm de diametro
interior, per a degotadors autolimpiantes, antidrenantes i autocompensados, amb un cabal de
24 l/h, per inserir en canonada de polietilè des de 12 a 25 mm

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FJSAA020P-93 u Programador electrònic per 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla LCD en
muntatge superficial, instal·lat i programat

268,24 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FJSBA110P-94 u Electrovàlvula per a instal·lacions de reg, amb connexions roscadas de 2'' DN, amb
alimentació del relé a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34
m3/h, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant
sobre el relé i purgat intern, instal·lada

75,73 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FN118324P-95 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en arqueta de canalització enterrada

31,40 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FN119324P-96 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en arqueta de canalització soterrada

42,07 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

FQ42F015P-97 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

49,92 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

FR2B1105P-98 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12 %

2,13 €

(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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FR3A4010P-99 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi
segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

5,75 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

FR3P2354P-100 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

83,14 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

FR44623KP-101 u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en contenidor de més de 80 l 471,34 €
(QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR44Z23KP-102 u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de >100 cm, en contenidor de més de 100 l 615,00 €
(SIS-CENTS QUINZE EUROS)

FR45163CP-103 u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 261,72 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FR456638P-104 u Subministrament de Schinus molle de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 25 l 49,40 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

FR469N3EP-105 u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, en
contenidor de 90 a 120 l

169,73 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

FR4AL4A9P-106 u Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l 9,01 €
(NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

FR4EP836P-107 u Subministrament de Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,41 €
(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

FR4HN212P-108 u Subministrament de Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,60 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

FR4JHMFEP-109 u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 17 l 14,94 €
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FR612783P-110 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

308,94 €

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

FR622583P-111 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 7 a 9 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

360,71 €

(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

FR664678P-112 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

49,58 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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G2262111P-113 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

3,36 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

G22BZRC1P-114 m2 Rectificación rasante caja calle o similar existente con rebaje o modificación de 20cm. de
promedio.

3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

G9Z6Z110P-115 m Acabado de junta de dilatación de pavimento , con cordón de politeno PE reticulado 10*15 y
sellado superior con resina elástica reistente a los rayos UVA, tipo sikaflex o similar de
7/10*10*15, colocado con adhesivo

3,76 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

K121VSB1P-116 M2 Sistema de protecció antirobatori de bastida per fer-la inescalable, adaptat damunt estructura
tubular

17,38 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

K121ZAT0P-117 m2 Amortització global per tota l'obra 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

5,00 €

(CINC EUROS)

K1A2U001P-118 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidatges o extraccions de terres i enderrocs,
amb la presa de dades per a la realització de l'informe final

245,55 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

K1A2U003P-119 u Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidatges o extraccions de terres i enderrocs,
amb la presa de dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació

198,86 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

K1A2U200P-120 m3 Cata de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m,
excavada amb mitjans manuals per a nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic,
presa de dades per a informe final, retirada de paviment i farcit amb productes procedents de
l'excavació sense compactat

196,93 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

K1A2U300P-121 m3 Cata de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m,
excavada amb mitjans mecànics per a nivells naturals o artificials segons mètode
arqueològic, presa de dades per a informe final, retirada de paviment amb recuperació
posterior i farcit amb productes procedents de l'excavació sense compactat

89,24 €

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

K2131121P-122 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

116,07 €

(CENT SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

K2131221P-123 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

150,06 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

K2135343P-124 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

167,06 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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K214211AP-125 m3 Desmuntatge de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i apilament de material per
a la seva reutilització i càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor

182,23 €

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

K214ZAE1P-126 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta i xapa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

18,91 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

K214ZR11P-127 u Enderrocar volum complert de rampa exterior afegida. Mides 6*2.5*2., amb mitjans mecànics
i manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

469,84 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K2161512P-128 u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat
passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2,72 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

K2164671P-129 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,89 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

K2164771P-130 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,07 €

(TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

K216Z279P-131 UD Ajuda a instalacions amb obertura de forats de pas, canals i altres necesitats 4.666,59 €
(QUATRE MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

K216ZDF1P-132 u Desbarrar finestres de maó calat. Mida promig 0.70*1.00, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

35,64 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K216ZTRTP-133 m Treure restes teulada antiga, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

13,07 €

(TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

K2182231P-134 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

11,89 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

K2182281P-135 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

8,92 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

K2183501P-136 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

9,11 €

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

K2192913P-137 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

10,48 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

K2194421P-138 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

5,94 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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K21AU004P-139 u Desmuntatge de full, cèrcol i accessoris de ´´ventanillo´´, de fins a 3m2, amb recuperació de
ferratges i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, apilament de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor

28,70 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

K21BX212P-140 u Extreure suports, angulars de ferro, d'antics dipòsits o instal·lacions, inclos parts empotrades
i reparació de forat en mur

36,70 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

K21BZ011P-141 U Arrencada d'element metàl·lic fixat als murs. 6,56 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

K21BZ0BAP-142 U Arrencada d'element metàl·lic fixat als murs. Mides fins a 3.2*2.5 77,30 €

(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

K21D1011P-143 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,77 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

K21EZ016P-144 m Arrencada de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a 300 mm i fins a 600 mm,
muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

5,47 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

K21GZIPFP-145 u Arrencada de instal.lacions elèctriques de tota la planta, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

266,42 €

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

K21GZPA1P-146 PA Eliminació puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. A tota la planta.

179,56 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

K2211353P-147 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

K221C472P-148 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

K221ZVMAP-149 m3 Buidatge de terres, enderrocs i estris, càrrega manual de terres sobre camió o contenidor 29,72 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

K2221211P-150 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

69,34 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

K2221422P-151 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

5,73 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

K222142AP-152 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre
camió

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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K222B212P-153 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

57,52 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

K222B223P-154 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de profunditat, en terreny tou, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

K2231411P-155 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

144,06 €

(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

K2241100P-156 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1,98 €
(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

K2252772P-157 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PN

13,17 €

(TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

K2255H70P-158 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm
com a màxim

47,88 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

K227A00FP-159 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

K2R45069P-160 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,24 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

K2R450H0P-161 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

18,84 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K2R540G0P-162 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb contenidor

8,42 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

K2R54239P-163 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,41 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

K2RA2640P-164 m3 Deposició controlada a monodipòsit amb bàscula, d'enderrocs amb una densitat inferior a
1,10 t/m3

14,38 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

K2RA7FD0P-165 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

K2RA7L01P-166 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,48 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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K31522H1P-167 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

4,95 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

K31B3000P-168 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

K31D1100P-169 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 18,57 €
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

K3Z112Q1P-170 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

4,75 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

K4415325P-171 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

K441ZRHCP-172 u Reforç de forat em volta o en mur amb marc format per LPN100/10 soldat i trabat amb morter
sense retracció. Mides fins  1000*1000

255,10 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

K4435111P-173 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

2,07 €

(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

K45218C4P-174 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

96,48 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

K458ZCC4P-175 m Formar un recrescut de mur amb cèrcol de 30cm de HA-25 B-20 IIA per l'amplària del mur,
amb  6D10 amb c. D6 a 12cm, i ancoratges D12 de 200 cada 30 cm al portell.

81,87 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

K458ZCCFP-176 m Regularitzar coronament de maçoneria amb pedra o maó massís i ancoratges D12 de 200
cada 30 cm al portell.

37,85 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

K458ZFFAP-177 u Regularitzar forats de finestres:ampit, llinda i brancal amb pedra o maó massís. Mides promig
80*110.

119,73 €

(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

K458ZFMAP-178 u Formar forat en volta per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior. Mides promig
80*80.

186,83 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

K458ZFMFP-179 u Formar forat en forjat per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior. Mides promig
80*80.

126,95 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

K458ZFMGP-180 u Formar forat en mur de pedra fins 80cm per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior.
Mides promig 80*80.

126,94 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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K458ZFMHP-181 u Formar forat en mur de pedra fins 80cm per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior.
Mides promig 30*3
0.

86,99 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

K458ZFMTP-182 m Formar cèrcol de formigó 15*30 ancorat al terrat amb anclatges inox i resines. 65,50 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

K458ZFTGP-183 u Reforma impermeabilització de terrat per assegurar l'estanqueitat en fer fortas per passar
intal·lacions inclòs recercat posterior. Mides fins 100*100.

194,73 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

K458ZFTHP-184 m Modificar la impermeabilització del terrat existent per assegurar l'estanqueitat adaptant-la als
nous perimetres amb formació de mimvells, amb mitja canya i soldants la impermeabilitació a
l'existents amb butilo, EPDm o poliuretà, Inclou desmuntage parcial d'un metre d'amplària,
reposició de capes existent i restitució final del conjunt.

113,61 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

K458ZFTPP-185 m Increment per impermeabilització del terrat modificat amb projecció de resines de poliureta
formant membrana elàstica in situ. producte amb DIT com poliurea o semblant.

34,70 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

K458ZFVAP-186 m Regularització de vora de forat amb maó massís o pedra, inclús en forma corba. Mides fins
45*45

55,53 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

K4B23000P-187 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

K4D22A23P-188 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

23,72 €

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

K4DEZA00P-189 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m 7,08 €
(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

K4F2ZPELP-190 ud Modificació parcial de la porta entrada al jardí per convertir-la en finestra, mitjançant
l'arrencada de la fusteria existent, la formació d'un ampit amb cambra d'aire, la col·locació del
nou marc i la formació del llindar aristado amb maçoneria i morter. Paret estructural per
revestir de 14 cm d'espessor, de maó perforat hidrofugado, HD, R-20, de 290x140x50 mm,
per revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM
II, de dosatge 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2

595,69 €

(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

K4F2ZVVLP-191 ud Modificación parcial de la puerta de P. Baja para convertirla en ventana, mediante el
arranque de la carpintería existente, la formación de un antepecho con cámara de aire, la
colocación del nuevo marco y la formación del umbral aristado con mampostería y mortero.
Pared estructural para revestir de 14 cm de espesor, de ladrillo perforado hidrofugado, HD,
R-20, de 290x140x50 mm, para revestir, categoría I, según norma UNE-EN 771-1, colocado
con mortero de cemento CEM II, de dosificación 1:0,5:4 (10 N/mm2) y con una resistencia a
compresión de la pared de 7 N/mm2

483,63 €

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

K4F7RK11P-192 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

19,46 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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K4F7ZDAFP-193 u Formación de hueco de puerta de paso de 400*300 de luz en pared de maó de 15cm. de
grueso amb un HEB120.

507,17 €

(CINC-CENTS SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

K4F7ZDALP-194 u Apertura de agujero en pared de ladrillo macizo o mampostería de piedra de grueso variable
de acuerdo con la anchura de los dados, con apuntalamiento previo de forjado, formación de
dados de apoyo de hormigón armado HA-25 B10 IIa y acero B-500S y apertura de rozas en
muro. Colocación de perfiles metálicos. Retacado en mortero sin retracción, recubrimiento
con ladrillo cerámico y enlucido con mortero con red de fibra de vidrio sobresaliendo 20 cms.
del perímetro y aristado de dinteles. Perfiles metálicos 4 HEB-200 y 2 dados 30*30*25.
Incluido retirada retirada perfiles metálicos existentes. Para mejorar la adherencia, la parte
inferior de los perfiles se protegerá con morteros sin retracción y se aplicará arena granada
en seco.

Formación de hueco de puerta de paso de 191*220 de luz en pared de mampostería de
piedra de 70cm. de grueso.

712,57 €

(SET-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

K4G21195P-195 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment
1:6

258,54 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K4M3AAABP-196 m2 Panell sandwich de fusta i escuma de poliuretà o polietilè expandit amb acabat hidròfug per
la cara exterior i per l'interior en fusta fina vernissada, col·locat sobre estructura de fusta tant
en coberta com en façana, amb junta encadellada amb espiga longitudinal. Mesura en
projecció plana. Gruix 19-80-10

52,58 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

K522ZA2CP-197 ml Regularitzar restes d'imbricacions de ràfec, com l'existent, inclos el corresponent contrapes. 42,04 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

K522ZA2DP-198 ml Construir dos d'imbricacions de ràfec per rematar un muro fins a 70cm, com l'existent, inclos
el corresponent contrapes.

40,68 €

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

K522ZA4CP-199 ml Restauració de ràfec de 5 imbricacions: 2 de teules i 3 de rasilles a 45º, com l'existent, inclos
el corresponent contrapes.

66,47 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

K548ZZMAP-200 m2 Coberta de planxa de 8´´ de zinc texturitzat en safates engatillades damunt làmina drenant
de 5 mm de relleu. incl. part propor. de peces especials, recobriments etc.

109,05 €

(CENT NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

K548ZZPMP-201 m2 Paramento vertical de plancha de 8´´ de zinc texturizado en bandejas con listones según el
sistema belga sobre lámina drenante de 5 mm de relieve. incl. part propor. de piezas
especiales, recubrimientos, jambas y antepechos etc. Inc. modificación y adapatación
cubierta existente.

169,50 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

K5Z2ZBHBP-202 U Modificació del forat de porta en pared de 15 per canviar el bastiment de fusta er una porta
metàl·lica

122,94 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K5Z2ZBLBP-203 m Formar zòcol de paret de maó calat de 10cm damunt ceèrcol formigó amb cambra posterior
farcida de XPS de 5cm. i arrebossa per l'exterior. Mides fins 30 cm.

27,86 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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K5Z2ZBPBP-204 U Modificació del forat de porta en pared de 60, treient el bastiment i la paret, enderrocant
parcialmente els brancals i col·locar una nova porta de entrada.

418,60 €

(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

K5Z2ZBPFP-205 U Modificació del forat de porta en pared de 60, treient el bastiment i la paret i refent
parcialmente els brancals i col·locar una nova porta de entrada.

346,74 €

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

K5ZBZCZCP-206 m Canaló exempts semicirculars de zinc Ø150 texturitzat amb pitet de solape amb la coberta.
Es col·locaran amb brides. El seu entroncament amb el baixant serà mitjançant una peça que
formi caixa i tindran un embornal metàl·lic de protecció. Tindran secció asimètrica per què
desbordin cap a l'exterior.Col·locada amb fixacions mecàniques.

46,94 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K5ZBZRZMP-207 u Rasclet de dimensions reduïdes per col·locar com a embornal a les tortugades, Amb material
de zinc de secció suficient..Col·locada amb fixacions mecàniques.

39,46 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

K5ZDZAAAP-208 m Ampit - Escupidor xapa zinc 0,8mm amb retorn superior i goteró inferior , separat 2cm del
mur. Sobresortint lateralment 2cm del buit. Pendent 10º=4-20 - Junta doble pestanya i
segellat al mur i a la fusteria amb silicona natural. Col·locat damunt membrana interposició
resistent 12mm i morter. Desenvolupament fins a 1000mm.

43,45 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

K612B51KP-209 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb
ciment CEM II

239,81 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

K612ZFLAP-210 u Reconstruir paret per barrar forat lineal irregular fins a 1m d'amplària.amb retirada de runes a
abocador, inclos repàs perimetral acabta com la resta del mur.

65,14 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

K612ZFPAP-211 u Barrar forats amb maó massís mides fins 60*60. amb retirada de runes a abocador, inclos
repàs perimetral acabta com la resta del mur.

49,97 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

K612ZMP8P-212 U Perforació mecànica amb taladre diàmetre 60 mm de volta/mur de mamconeria de mides
varia fins 0.80 m per pas d'instal·lacions

82,12 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

K614HSAKP-213 m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

21,69 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

K652344PP-214 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
vidre de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

51,39 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

K652XX77P-215 ut Reforç de fusta de mides 400x170x40 per envans de guix laminat 11,55 €
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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K652ZRAPP-216 u Reforma d'armari desplaçant les peces existents per passar instal·lacions tot formant un
conducte vertical, folrat amb cartróguix a mb 2 de plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 de guix laminat . Inclou el trasllat del quadre i/o l'abocador existents modiifcant les
instal·lacions afectades tan de linies, aigua o desgüàs. Mides aprox 160*350

409,42 €

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

K652ZT4PP-217 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
vidre de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

35,21 €

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

K652ZTAAP-218 m Formació d'una ampit per amagar instal·lacions amb trasdossat autoportant de plaques de
guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 51 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals
de 36 mm d'amplària, 2 plaques RESISTENT ALTA DURESA de 15 mm de gruix , fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 0.
L'estructura farà forma de L , fixant-la aterra i paret. Les plaques la recobrirán complerta.
Inclou els traus per les reixetes i els espais buits pels registres. Mides exteriors aprox.
550*1100 mm

50,16 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

K652ZTAMP-219 m2 TRASDOSSAT A AUTOPORTANTde plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 51 mm,
muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 2 plaques
RESISTENT ALTA DURESA de 15 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 0

31,01 €

(TRENTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

K652ZTARP-220 m2 Reposició puntual de trasossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 51 mm,
muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 2 plaques
RESISTENT ALTA DURESA de 15 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 0

46,63 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

K7B11M0LP-221 m2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no
adherida

2,91 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

K7B2Z30LP-222 m2 Làmina separadora de polietilè de 300 µm i 280 g/m2, col.locada no adherida 1,90 €
(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

K7C23671P-223 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col.locades sense adherir

14,93 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

K7C7ZVE5P-224 m2 Aillament amb Làmina viscoelàstica de 5kg. adherida tipus Tecsoud FT-100 gramatge 50/75 7,28 €
(SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

K7C7ZVE6P-225 m2 ALE Aillament amb Làmina viscoelàstica de 5kg. amb fixació elàstica 8,78 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

K7C9ZABAP-226 m Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3 de 60 mm de gruix amb
paper kraft-alumini, col.locada embolicant baixants i col.lectors.

4,84 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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K7C9ZEA4P-227 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 25-35 kg/m3, de 100 mm de gruix amb
malla metál.lica, col.locat amb fixacions mecàniques.

11,42 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

K7CD5412P-228 m2 Pintado trasdos de muro de hormigón. 7,14 €

(SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

K7D21522P-229 m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3
de densitat, projectat sobre elements superficials

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

K7D69TK1P-230 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

42,14 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

K7D69TK5P-231 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 2543 µm

47,44 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K7D6ZHAAP-232 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 2735 µm

63,22 €

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

K7D9ZP12P-233 m2 Cel ras continuu de plaques de fibres minerals REI sobre estructura autònoma. Es tracta d'un
sistema complert de plaques resistents al foc REI-120 amb sol.lucions específiques del
fabricant Producte tipus- Promotect o de prestacions equivalents

73,56 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

K7DZB3HHP-234 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-180

219,87 €

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

K7DZEAA1P-235 m Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de
7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel.lular fina i porus tancat, amb una
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, amb resistència al foc RF-120, i aplicat amb pistola

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

K7DZEBB1P-236 u Junta antifoc RF-120 de protecció de pasatubs diàmetre promig 90 2,60 €
(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

K81126L3P-237 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, esquitxat

23,30 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

K811RJE2P-238 m2 Repicar i rejuntar façana 23,46 €

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

K811ZAE2P-239 m Reparar y rejuntar elements lineals de pedra tallada, traient els elements de tot tipus que
estiguin incorporats fins recuperar el perímetre original.

29,45 €

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

K811ZPE2P-240 m2 Rejuntar elements  de pedra tallada, 18,67 €
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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K8121812P-241 m2 Enguixat a bona vista sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

10,77 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

K81221P2P-242 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat amb guix C6, segons la normaUNE-EN 13279-1

9,36 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

K812ZR02P-243 m Repassos de guix en noves parets que barren antics forats, ajustant-los al seu entorn 21,71 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

K8445100P-244 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants
col·locats cada 600 mm, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim

21,80 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

K844ZFAAP-245 m2 Cel ras amb plaques fonoabsorbents taladrades formant damers quadrats, tipus ´´Knauf
D127E B4 de guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix amb fibra mineral, sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

40,18 €

(QUARANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

K844ZFJAP-246 m2 Formar jàsseres amb amb plaques fonoabsorbents taladrades forat aleatori amb tancament
traus perimetrals de guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix amb fibra mineral, sistema
fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

50,17 €

(CINQUANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

K877ZS40P-247 M2 Rejuntat de parament vertical de carreus, amb morter de calç i puzolanes 1:4, acolorit,
elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidatge i neteja prèvia del material existent
a les juntes

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

K8781120P-248 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre
i amoníac

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

K8781170P-249 m2 Neteja de parament de pedra amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 8 bar 14,24 €
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

K878ZCPAP-250 m2 Neteja mecnica en sec a pinzell per a l'extracció dels dipòsits superficials sense cohesió
amb el suport, així com l' extracció de possibles materials afegits i dels materials impropis
presents damunt la superfície.

3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

K87CCNS3P-251 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat
amb pinzell en tres capes

10,59 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

K881ZHAP-252 M2 Estucat una capa de blanquejat amb pasta de calç grassa o hidràulica. i pols de marbre amb
acabat arrebossat o raspallat, inclou capes de preparació dels murs, capa de suport amb
armadura plàstica, tipus mallatex o semblant y capa d'acabat. Inclou el remarcat dels llindars
de les obertures, dels forats d'antigues biguetes empotrades i de les teulades adossades i les
zones massisses d'aquelles obertures que es mantinguin tancades en canvi de pla.

59,37 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

K894VDJ0P-253 M2 Rascar i desoxidar fins a treure pintura de biga composta de perfils d´acer 16,86 €
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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K8989240P-254 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,38 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

K898J2A0P-255 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,46 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

K898K2A0P-256 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

K898ZPCAP-257 m2 Pintat de parament de voltes , a la calç ref. 20/LC4 de la sèrie PINTURES DE CALÇ de
NATURCAL o similar, amb dues capes

7,88 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

K89ABBJ0P-258 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

18,40 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

K89AZBB0P-259 m2 Pintat de fusta amb capa de protecció, una segelladora i dues d'acabat d'esmalt brillant en
base aquosa a porus obert, prèvia immersió en autoclau per a tractament antixilófags

17,94 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K89B5BJ0P-260 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

20,13 €

(VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

K89BAEJ0P-261 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt martelé, amb
una capa de imprimación antioxidant i 2 d'acabat

19,52 €

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

K89BPCP0P-262 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 12 cm, amb esmalt de
poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

16,61 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

K89BPDP0P-263 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 12 cm, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

17,95 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

K89FPBPBP-264 m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

3,95 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

K8A42BC1P-265 m2 Envernissat de biga de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

14,38 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

K921201JP-266 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 24,51 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

K9232B91P-267 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,55 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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K9232G91P-268 m2 Subbase de grava de 20 cm de espesor y tamaño máximo de 50 a 70 mm, con extendido y
compactado del material

10,94 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

K93617B0P-269 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

15,97 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

K936ZRB0P-270 m2 Solera  de formigó HA-25/P/20/I, para formar rampa  damunt paviemnt existents
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des
de camió

23,33 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

K93A14D0P-271 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 8,01 €
(VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

K93AZPA0P-272 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 7 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 previ
aplicació de capa adhesiva en gruixos inferiors a 4 cms.

11,70 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

K9B1ZPAAP-273 m2 Hidrofugat de paviment de formigó per colmatación de porus. 6,17 €
(SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

K9B3ZM3KP-274 m2 Piezas de pavimento cortadas de plancha de piedra natural tipo Figueres con una cara
pulida y abrillantada, precio alto, de 60 mm de espesor colocada a pique de maceta con
mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

142,26 €

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

K9DBZSLTP-275 m2 Paviment gres porcelánico C1 i C3 no lliscant de 3015 Tipus Grespania Abadia o similar,
col·locat amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntado amb lechada CG1 (UNE-EN
13888)

42,36 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

K9DBZZ2WP-276 ml Sòcol per a rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular preu mitjà, de 16 a 25 peces
m2, col·locat en truc de masseta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

30,33 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

K9G1ZB42P-277 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat amb bomba, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat en pastilles
definides per tires de pedra.

128,55 €

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

K9GZ2564P-278 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

4,97 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

K9U69007P-279 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5
cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

5,87 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

K9VZU001P-280 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandaria màxima
del granulat 10 mm

23,71 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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K9Z4AA24P-281 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,38 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

K9Z51575P-282 m Tapajuntas de pavimento de pavimento, para junta de 30 mm de anchura media, con perfil de
neopreno y soporte de latón, colocando préviamente el soporte

141,24 €

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

KA1DZVACP-283 u Finestra rectangular. Secció dels muntants 107 cm. Obertura oscil·lobatent. Marco duella
tapaboca en brancals amb esqueixada. Escopidor incorporat. Junta pelfut tallavents. 4
frontisses en cada fulla. Una fulla. Med. Aprox. 105110. Fusta serà d'iroko per envernissar.

493,79 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

KA1DZVAEP-284 u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment doella
tapaboca en brancals enesqueixada. Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full.
Med. Aprox. 95*145. Fusta de iroc envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK

547,07 €

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

KA1DZVAHP-285 u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment doella
tapaboca en brancals enesqueixada. Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full.
Med. Aprox. 53*70. Fusta de iroc envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK

353,40 €

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

KA1DZVAIP-286 u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment doella
tapaboca en brancals enesqueixada. Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full.
Med. Aprox. 89*100. Fusta de iroc envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK

433,40 €

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

KABGZBMQP-287 u Barana de balconera de 105cm d'altura de ferro forjat. Consisteix en una platina superior i
inferior de 100x10mm col·locades a 30 º i amb un recolçament intermig, separades 60mm de
la paret. Barrots quadrats de 15mm, separació màxima entre ells de 100mm. Ancoratges a
façana amb pipes. Mides aprox: 2500x1050mm

679,57 €

(SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

KABGZCXAP-288 u Coberta inclinada de placa de policarbonat de cambra trsalluit de 60mm combinat amb una
part de xapa metál·lica grecada galvanitzada acabada lacada, incorporant pitets per acollir de
manera estanca els tubs frigorífics de 3 circuits dobles i 4 conductes de ventilació. Inclou
l'estrauctura galvanitzada de suport i els eleemnts perimetrals ecaients per fer goterons i
solapaments correstes. Mides generals aprox.4500*1500

411,29 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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KABGZJNQP-289 u Reixa de seguretat com les existents a la façana fins assolir 1,10m del punt més alt a menys
de 1,5m al voltant. Ancoratges a façana amb grapes o tacs químics. Mides aprox: 70x70cm

223,11 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

KABGZPCKP-290 u MÒDUL DE PORTA CORREDISSA DE 30002250+ UNA PART FIXA DE 2000*2250 MM.
ESTRUCTURA DE TUBULAR GALVANITZACIÓ 100*100/2 FOLROS DE XAPA CALADA
COM EN COMPTADORS. REFUNDIT PERIMETRAL DE 3 CMS.
TIRANT d12 DE ARRIOSTRAMENT EN FULLES PORTES I DOBLES MÒDULS.
els MUNTANTS EXTREMS ES FIXARAN .Als MURS ADJACENTS, AMB VARILLES
HORITZONTALS CADA 50CM.. AMB UNA VERTICAL CONTÍNUA Al CENTRE. Suspeses a
5cm del terra.

2.347,22 €

(DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

KABGZPPKP-291 u Doble porta incorporada a l'estructura del badalot amb pany de seguretat amaestrejat. 3
frontisses per porta. Estructura de tubular galvanitzat 100*100/2 folres de xapa calada com la
que hi ha a l'armari d'escomeses de la façana nord. Refós perimetral de 3 cms.
Tibant d12 d'arriostrameno en fulls de  portes i dobles mòduls.
Els muntants extrems es fixaran als murs adjacents, amb varetes horizontals cada 50cm.
Amb una vertical continua al centre.
Mides generals aprox. 2280*2000.

923,38 €

(NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

KAF1ZCCGP-292 u Peça de secció corba, folrada amb xapa d'alumini semidura, tipus 1050 o 5005, damunt una
estructura de quadernes i llarguers de tubulars galvanitzats 30*30*1.5, fixada pels extrems
amb pletinas 60*6 als murs amb 3 M-10 i tres tensors intermitjos de cable fijaxts amb
embellidors a la volta. Disposarà de suports per col·locar altres instal·lacions. Tot el conjunt
estarà lacat en RAL a triar. Mides aprox. 4850*850*350 mm

863,80 €

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

KAF2ZPS1P-293 u Porta exterior d'alumini, sistema complert de qualitat SUPERIOR S-250kg i Permeabilitat a
l'aire - A>= clase 2; Estanqueitat a l'aigua>=7a; Resistència al Vent >=B3. Um<4W/m2 i
R>30dB. segons resultats d'assaigs. Totes les portes disposaran de fixador i pany de
seguretat, dispositiu antipànic de lliscament, sèrie Tempro amb regulador de fulls de
tancament i molles de tancament amagat del tipus Geze Boxer 2-4 o semblants. Mides
2000*2900 amb dos fulls i una tarja. Tirador pel dos costats de AISI316 D30mm L 50mm

1.122,04 €

(MIL  CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

KAF4ZCLMP-294 m2 Envidriament de sostre amb estructura d'alumini reforçada amb perfils suficients per absorbir
les sol·licituds i reduir les fletxes segons les Normes prèvia justificació de càlcul a presentar
per l'empresa instal·ladora. Realitzat amb perfils d'alumini d'extrusió en aliatge Al Mg Si 0,5
F22; qualitat anodizable (UNEIX 38337 /L-3441), per a una sobrecàrrega de manteniment o
de neu. Juntes exteriors i interiors d'EPDM adequades als vidres. Les cantonades de les
juntes exteriors estaran vulcanitzades. Serà del tipus de sistema de ruptura de pont tèrmic i
disposaran de certificats d'aïllament acústic i tèrmic de les mateixes característiques que les
sol·licitades per l'envidrament. La fixació lateral del perfil portant d'alumini es realitzarà amb
ancoratges inox i resines i separadors de neoprè. El lucernari incorporarà el sistema de
fixació a l'estructura portant de l'edifici: s'ancorarà al mur de pedra mitjançant ancoratges
HYT70 i varetes HAS M-12 de 400mm. Es col·locaran separadors cilíndrics de neoprè o
similar. Per l'interior, en l'entrega a les façanes, l'estructura disposarà d'un perfil U de 15*15
que provocarà un refundit per absorbir les irregularitats de l'obra.Tots els elements metàl·lics
hauran d'estar protegits per evitar el pont electrolític entre ells. Mòduls de 2000*1000
aproximadament. Lliurament perimetral refundit flotant amb separadors. En els plànols,
s'esquematitzen les solucions formals que es desitgen, que l'industrial adaptarà al sistema
que presenti. Els canals d'evacuació dels perfils sortiran a l'exterior. Tot aquest perímetre
estarà folrat amb material 50mm d'aïllant tèrmic per evitar el pont tèrmic i la condensació,
folrat amb xapa d'alumini. Exteriorment disposarà d'un mimbel de xapa plegada d'alumini
dúctil i soldable que s'encastarà en la façana i/o solaparà a la segona canal de teula més
propera. Aquesta unió s'omplirà interiorment amb escuma. Sistema complet de qualitat
SUPERIOR. Producte tipus Schuko o de prestacionsequivalents mitjançant certificació de
Laboratori Oficial. L'industrial que realitzi l'obra ha d'emparar la seva proposta amb la
conformitat expressa i escrita del fabricant del sistema.

195,60 €
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Requeriments tècnics.
Grups de classificació.
Estanquitat a l'aigua i permeabilitat a l'aire segons DIN 18055.
Grup de classificació: A-3/I-4/V-4.
Càrregues:
Càrrega de vent segons CORRENT 120 Kg/m²
Càrrega de neu segons CORRENT 50 Kg/m²
Sobrecàrregues (laterals) segons DIN 1055, parteix 3 50 Kg/m²
Tractament superficial.
a)Anoditzat, amb tractament previ.
b)Lacat.

El color RAL del lacat serà elecció de la Direcció Facultativa. El color elegit serà comunicat
després de l'adjudicació de les feines. Per a l'elecció del color s'utilitzarà la taula|post RAL,
per la qual cosa no s'inclouen els colors metal·litzats.

c)Lacat.
Lacat amb PVDF. El lacat de perfils i/o xapes d'alumini amb PVDF es realitzarà seguint les
directrius del fabricant de la laca.
El procés de lacat estarà avalat pel segell de Garantia de Qualitat corresponent.

L'envidrament del sostre disposarà com a mínim d'un vidre laminar 5.5 a l'interior, una
càmera deshidratada de 20mm, farcida d'argò al 95% i un vidre trempat de 8mm a l'exterior.
TL 61%. O=1.7 W/m2K,Fg=0.29, Rw 39 dB, RA-37dBRa,tr- 34dB. Ús 1C2/1B1. La làmina
tremplada sobresortirà de la càmera un mínim de 100mm en l'aresta inferior dels vidres
perimetrals, que no disposaran de tapeta. Aquesta part s'enfosquirà amb silicona

(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

KAF4ZCLXP-295 m2 Tancament vidriat format per 5 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb sistema de
finestres corredisses per la cara interior, perfil ruptura pont tèrmic, sistema unicitiy o semblant
de perfil estret i escamotejable. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Vidre 6 amb cambra de
12 i vidre exterior laminat 3+3. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Uso 1B1.
Dimensions generals 3630*3100 amb 4 mòduls en horitzontal i 3 en vertical. Incorpora
sengles encimeres de 2 HPL 13mm encolats amb una llargària total de 3050 i una amplària
de 660 incorporant les guies de les finestres enrasades. Disposarà de 6 acartelaments de
xapa AISI

1.748,73 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

KAF4ZCLYP-296 m2 Tancament vidriat format per 3 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb vidres fixes, perfil
ruptura pont tèrmic. Incorpora una porta d'alta qualitat. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA.
Vidre 6 amb cambra de 12 i vidre exterior laminat 3+3. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA.
Uso 1B1.
Dimensions generals 2270*3000 amb 2 mòduls en horitzontal i 2 en vertical. Incorpora un
sòcol de xapa amb fusta interior per folrar un recerscut d'obra de 155mm d'alçària.

1.246,64 €

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KAF4ZCLZP-297 m2 Tancament vidriat format per 3 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb vidres fixes, perfil
ruptura pont tèrmic. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Vidre 6 amb cambra de 12 i vidre
exterior laminat 3+3. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Uso 1B1.
Dimensions generals 2515*3550 amb 2 mòduls en horitzontal i 2 en vertical. Incorpora un
sòcol de xapa amb fusta interior per folrar un recerscut d'obra de 285mm d'alçària.

1.546,64 €

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KAF4ZDVAP-298 u Tancament vidriat format cantonada per 3 muntants i traveser superior AISI de seccció
reduida. Una cara amb un vidre fixe 4+4 i l'altra amb una porta de vidre trempat. 10mm i dos
laterals de vidre fixe 3+3. Uso 1B1. Pany de seguretat amaestrejat. Frontisses AISI per vidre.
Dimensions generals 1400+2000*2100.

1.246,64 €

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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KANA5186P-299 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

30,54 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KANAX210P-300 u Col.locació de bastiment de fusta en forat d'obra realitzant encaixos en el parament per
empotrar les gafes. Pb. 21

67,17 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

KAPGZEA2P-301 u Folrat de bastiment de base de 22.5, per a porta de fulles batents, amb fusta per acabat en
HPL per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, DM hidròfug
especial de color 19mm.

37,85 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

KAQDX127P-302 U Increment per mestrejament de claus en varis nivells 24,79 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

KAQDZCHEP-303 U Fulla batent per a porta interior, de fusta acabades en HPL de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior massissa de
fusta, de 80 cm d'amplària (>78 llum lliure) i de 210 cm d'alçària amb fusta envernissada de
color especial amb espiell D25 de vidre 5+5.Totes les portes seran del tipus massisses de
gruix mínim 40mm amb 2 taulers 8mm i cantells reforçat. Rw=30dBA. Disposaran de pany
amb clau mestra i 4 frontisses. Les manetes seran massisses d'acer inox amb protector
quadrat. Models adaptats a minusvàlids.

117,23 €

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

KAQDZCNEP-304 U Fulla batent per a porta interior, de fusta acabades en HPL de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior massissa de
fusta, de 80 cm d'amplària (>78 llum lliure) i de 210 cm d'alçària amb fusta envernissada de
color especial amb espiell D25 de vidre 5+5.Totes les portes seran del tipus massisses de
gruix mínim 40mm amb 2 taulers 8mm i cantells reforçat. Rw=30dBA. Disposaran de pany
amb clau mestra i 4 frontisses. Les manetes seran massisses d'acer inox amb protector
quadrat. Models adaptats a minusvàlids.

158,46 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

KAQDZCREP-305 U Reparació de porta exterior, de fusta massissa de delgas 0.80*2,10 cm, repassant l'ajustatje,
repossant els ferratges i els llistons de vidre, adaptant-los a vidre de cambra.

104,53 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

KASAZ09CP-306 u Porta tallafocs metàl.lica, EI2 60- C5, d'una fulla batent AMB ESCOPIDOR PER
EXTERIORS, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col.locada

361,52 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

KB12ZISAP-307 u Element per resoldre la fixació de les diverses instal·lacions amb suports de platina 30 * 6
formant ponts, grapes o triangulant quan aquelles pengen del sostre més de 5 cms

56,81 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

KB12ZISMP-308 u Element per resoldre la fixació de les diverses instal·lacions amb suports de platina 30 * 6
formant ponts, grapes o triangulant quan aquelles pengen del sostre més de 5 cms.
Dimensions més grans de 1000*250. Inclòs suports antivibratoris tipos cautxú o neopré per
exteriors en plaques de 250*250*12

81,08 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

KB12ZRRAP-309 ud Restauració de reixa de ferro forjat, adaptant-la a nous nivells, desrovellant-la, substituint
element corroïts, deteriorats i reposant els que faltin per al seu correcte funcionament de
seguretat, així com la seva percepció estètica. Incl. pany de seguretat en tancament existent.
Med. aprox. 226*308 composta per dues filles i un fix superior.

1.363,60 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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KB15ZBAEP-310 m Doble passamà AISI 316 de D43 fixat en platines 100*10 cada 990mm. El superior soldat a
l'extrem d'aquelles - tallades a 60º i l'inferior soldat amb una pipa de D10mm. En la part
inferior tindrà un sòcol del mateix material de 10010 . Barrots D15 cada 110 mm. Els suports
tindran una placa inferior a 15015006 fixat a terra amb 3 ancoratges químics. Junta inferior
refosa emplenada de silicona natural. Alçada total 900mm.

164,52 €

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

KB15ZPM2P-311 m Passamans per a escala AISI316 esmerilat amb un tub Ø32/1.5 soldat en pipes Ø8, fixades
al mur corresponent encastades 150mm amb resines .

93,84 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KB15ZPM4P-312 m Pasamanos doble AISI316 esmerilado con dos tubos Ø42/1.5 soldado en pipas Ø8, fijadas
al muro correspondiente empotradas 150mm con resinas

114,84 €

(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KB92ALD1P-313 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de
20x13 cm, amb suport, fixada mecànicament

36,39 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

KB92U001P-314 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o
pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament

33,31 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

KC171344P-315 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de
gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

42,86 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

KC17ZAKAP-316 m2 Doble envidrament, conjunt format per un vidre Laminat acústic 55.1(5+5), a l'exterior, i un
altre laminatge acústic 44.1 (4+4) a l'interior, cambra d'aire deshidratada de 20 mm amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral. Fixació sobre fusteria amb encunyat
mitjançant colzes de suport, perimetrals, laterals i segellat en fred amb silicona, amb un
Rw=>48db, factor solar <=0.35 i Tl>=60%. Producte tipus ISOLAR GLASS MULTIPACT
AKUSTEX L11 55.1 baixa emisividad i MULTIPACT AKUSTEX L9 o de prestacions
equivalents mitjançant certificació de Laboratori Oficial.

204,69 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

KC1FZE21P-317 m2 Vidre laminar 55.2 a l'interior, una càmera deshidratada de 20mm, farcida d'argò al 95% i un
vidre trempat de 8mm a l'exterior. TL 61%. O=1.7 W/m2K,Fg=0.29, Rw 39 dB, RA-37dBRa,tr-
34dB. Ús 1C2/1B1. Amb 2 làmines de PVB. La làmina tremplada sobresortirà de la càmera
un mínim de 100mm en l'aresta inferior dels vidres perimetrals, que no disposaran de tapeta.
Aquesta part s'enfosquirà amb silicona.
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

142,95 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

KC1GZP4LP-318 m2 Vidre aïllant de dos vidres tipus Planitherm ultra N-6-12-3+3. U=1,6; TL=81%; Fa/g=<29%
Ra, Tr= 28dBa. Butiral acústic.amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell ==3
UNE EN 12600:2003 ,col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC o
llistons de vidre

95,84 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KD115271P-319 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

16,28 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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KD115371P-320 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,62 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

KD15AZ51P-321 m Baixant de tub de zinc amb unió doblegada diàmetre 110mm, de 0,6mm de gruix, incloses les
peces especials, fixades mecànicament amb brides.

76,81 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

KD353652P-322 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

155,47 €

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

KD35ZH52P-323 u Arqueta de pas per a tapa enregistrable, de 60*60 cm i 120 cm de profunditat, amb paret de
maó perforat de 29x14x10 cm, esquerdejada amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra amb
formigonera de 165 l i arrebossada interiorment

387,01 €

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

KD35ZS70P-324 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 70*70 cm i 150 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

240,00 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS)

KD5A5F00P-325 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre 8,60 €
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

KD5L1410P-326 m2 Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de polipropileno y una estructura
drenante, de 22 mm de espesor y 950 g/m2, colocada sin adherir

11,95 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

KD5LZ410P-327 M Perfil superior per a làmina multicapa formada per dos feltres de polipropilè i una estructura
drenant, de 22 mm d'espessor i 950 g/m2, col·locada sense adherir

11,95 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

KD7K3323P-328 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix

44,47 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

KD7K3333P-329 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix

51,84 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KD7KPP9TP-330 m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 160 mm, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10
cm sobre el tub amb formigó

45,11 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

KD7KPPBTP-331 m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 200 mm, en solera de 10 cm i farcit fins a 10 cm
sobre el tub amb formigó

64,18 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

KD7KVP8TP-332 m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 125 mm, en solera de 10 cm i farcit fins a 10 cm
sobre el tub amb formigó

58,48 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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KD7KZCCAP-333 U CONEXIÓ CLAVEGUERA 278,40 €

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

KD7KZSRTP-334 U Sifón registrable de corto recorrido con docble registro D200 de polipropileno 92,55 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

KDB17430P-335 u Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y de planta 1,05x1,05 m 16,17 €
(SETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

KDD1A094P-336 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter de ciment 1:6

93,25 €

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

KDDZ51A4P-337 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:6

18,59 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

KDDZ6DD4P-338 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

165,91 €

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

KDKZHEB4P-339 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

70,92 €

(SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

KDKZZMTAP-340 u mODIFICACI TAPA ARQUETA 188,99 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

KE4414S3P-341 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

28,59 €

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

KEM3Z312P-342 u Extractor helio-centrífugo, monofásico para 230 V, de 150 mm de diámetro de las
características principales siguientes:
Modelo de referencia: TD-500/150 de S&P
Velocidad: 1.950 rpm
P.máxima: 44W
Caudal máximo: 430m3/h
Nivel sonoro: 29 dBA
Peso aproximado: 2,7Kg
Con temporizador regulable.
Montado en el conducto

162,50 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

KEP3Z155P-343 u Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior,
BOC 125 de S & P, de acero galvanizado con acabado pintado, regulable, fijada con tornillos
a pared o techo y ajustada a caudales de salida

64,80 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

KF21HA11P-344 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

53,98 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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KF21ZCTAP-345 UD Treballs per buidar les xarxes existents, formar sengles derivacions en T en els tubs actuals
per connectar el ramal de interconnexió.

270,02 €

(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

KFBRMT14P-346 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 14 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I 2,00 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A
95 ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI
AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40
W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 14X2,00
O  SIMILAR EQUIVALENT.

3,99 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

KFBRMT18P-347 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 18 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I 2 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95
ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI AMB
BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40
W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 18X2 O
SIMILAR EQUIVALENT.

4,25 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

KFBRMT20P-348 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 20 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I 2,25 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A
95 ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI
AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40
W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 20X2,25
O  SIMILAR EQUIVALENT.

4,65 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

KFBRMT32P-349 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 32MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I 3 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95
ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI AMB
BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40
W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 20X2,25
O  SIMILAR EQUIVALENT.

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

KFBRMT40P-350 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 40MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I 3,5 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A
95 ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI
AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40
W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 20X2,25
O  SIMILAR EQUIVALENT.

10,37 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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KFBRZMAAP-351 u Modificació a la tuberia principal del auditori a tocar la sortida del comptador per conectar
una escomesa cap al convent, amb incorporació d eles peces i claus que calguin

173,25 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

KFBRZMABP-352 u Modificació necessaria per connectar els lavabos de P10 a la nova xarxa d'aigua, incorporant
les peces i claus escaients.

228,82 €

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

KG1A0911P-353 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei interior, encastat 195,69 €
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

KG22H511P-354 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,32 €

(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

KG2A3E35P-355 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 55x 130 mm, amb 3 compartiments, de
color blanc, muntada sobre paraments

17,11 €

(DISSET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

KG312134P-356 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,28 €

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

KG312244P-357 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

2,14 €

(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

KG312254P-358 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

3,80 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

KG312274P-359 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

6,53 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

KG312324P-360 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KG312334P-361 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

2,01 €

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

KG312554P-362 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)



FASE IV

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 20/06/17 Pàg.: 33

KG312564P-363 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

6,86 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

KG312574P-364 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

9,78 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

KG380907P-365 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,55 €
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

KG415A1FP-366 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar
(1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

25,16 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

KG415A99P-367 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

21,40 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

KG415A9BP-368 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

21,59 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

KG415A9CP-369 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

21,92 €

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

KG415DJBP-370 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

62,55 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

KG415DJJP-371 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

158,90 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

KG415FJFP-372 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 15 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

62,05 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

KG42129HP-373 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

38,60 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

KG4242JHP-374 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

170,44 €

(CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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KG42439KP-375 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

154,28 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

KG42529HP-376 u Interruptor diferencial de la classe A, 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

124,67 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

KG4R40X1P-377 u Guardamotor tripolar para motores de hasta 5kW con piloto de señalización, tipoLexic de
Legrand, instalado

85,94 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KG4R4850P-378 u Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús
AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

44,20 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

KG611021P-379 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 2,00 €
(DOS EUROS)

KG612021P-380 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada 2,73 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

KG61DEC6KI5RP-381 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material metàl·lic,
de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars ref. 51000113-036 de la serie
Envolvents metàl·lics Simon 500 CIMA de SIMON , muntat encastat

80,21 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

KG6211D3P-382 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 13,97 €
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

KG631153P-383 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, encastada

10,77 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

KG63B153P-384 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
muntada superficialment

10,06 €

(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

KG648178P-385 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i
làmpada pilot, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa

15,21 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

KG64Z278P-386 u Pulsador doble acción para señalización y accionamiento de circuitos, tipo Lexic de Legrand,
montado en caja metálica.

25,70 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

KG671113P-387 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 3,42 €
(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

KG671123P-388 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt, col·locat 5,04 €
(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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KG738182P-389 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de
temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat
sobre bastidor o caixa

49,03 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

KG7Z11A1P-390 u Módulo para protección de sobretensiones, instalado en paralelo con transformador electrónic 29,01 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

KGD1442EP-391 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

40,12 €

(QUARANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

KGDZ1102P-392 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

36,38 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

KH131554P-393 u Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 2 tubs fluorescents de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís d'alumini anoditzat i muntada superficialment al sostre

27,83 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

KH13B520P-394 u Luminaria decorativa para línea continua con óptica de aluminio acabado satinado y difusor
de lamelas de aluminio acabado satinado, numero de tubos fluorescentes 2 de 36 W y
diámetro 26 mm con una temperatura de color de 3000 o 4000 K y un grado de rendimiento
de color Ra=85, de forma rectangular, con chasis de plancha de acero galvanizado en
caliente pintado blanco, grado de protección IP 207, con balasto electrónico, montada
superficialmente en el techo

140,95 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

KH13Z520P-395 u Luminaria decorativa para línea continua con óptica de aluminio acabado satinado y difusor
de lamelas de aluminio acabado satinado, numero de tubos fluorescentes 2 de 58 W y
diámetro 26 mm con una temperatura de color de 3000 o 4000 K y un grado de rendimiento
de color Ra=85, de forma rectangular, con chasis de plancha de acero galvanizado en
caliente pintado blanco, grado de protección IP 207, con balasto electrónico, montada
superficialmente en el techo

140,95 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

KH1DZB53P-396 u PLAFON BOS Diámetro: 264 mm. EQUIPO ESTANDAR 2 x TC 9W G23 y montada
superficialmente en el techo

92,73 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

KH1L14G1P-397 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

118,67 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

KH32AM3HP-398 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic,
amb 1 làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament horitzontal

45,32 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

KH61RC49P-399 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

67,88 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

KJ13B21BP-400 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
encastat a un taulell

66,47 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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KJ13ZAAAP-401 u Lavabo mural de porcellana esmaltada ADAPTAT , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

69,21 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

KJ14ZB12P-402 u Inodor SUSPÈS de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal/ vertical amb seient i tapa,
cisterna antivàndalics doble accionament - equivalent al tipus Gerberit - i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i
connectat a la xarxa d'evacuació

386,64 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KJ14ZCEAP-403 u Connexió excèntrica per inodor de porcellana vitrificada, en sortida a connexió a la xarxa
d'evacuació

6,71 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

KJ16B21BP-404 u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i a un ramal de plom

136,56 €

(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

KJ1AB21PP-405 u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

88,54 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KJ1Z3B12P-406 u Tapatubs d'alimentació, muntat a urinari mural de porcellana vitrificada color blanc, preu alt 5,71 €
(CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

KJ1Z4287P-407 u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions
mecàniques

108,67 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

KJ1Z6287P-408 u Estructura de suport per a urinari mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions
mecàniques

120,54 €

(CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

KJ1ZAB01P-409 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana
vitrificada, preu superior

44,96 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

KJ1ZZW87P-410 u Estructura de suport per a inodoro suspès mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb
una alçària aproximada d'1.2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions
mecàniques

104,78 €

(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

KJ2311EGP-411 u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets

65,42 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

KJ23ZMTAP-412 u Aixeta adaptada al us de minusvàlits monocomandament temporitzat per a lavabo, muntada
mural o superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets

92,59 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

KJ24A121P-413 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

19,27 €

(DINOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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KJ261121P-414 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

68,42 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

KJ26A121P-415 u Colze d'enllaç per a urinari, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

36,87 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

KJ288131P-416 u Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc
giratori de tub, amb entrada de 1/2´´

40,36 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

KJ2A8125P-417 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

127,56 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

KJ2Z4125P-418 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/8´´ i entrada
de 3/8´´

23,71 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

KJ2Z4127P-419 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada
de 1/2´´

26,19 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

KJ2ZE121P-420 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´

12,68 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

KJ2ZN42KP-421 u Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions
roscades de 1/2´´

10,83 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

KJ2ZZ1PAP-422 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1´´ i entrada de
1´´

32,79 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

KJ2ZZ34AP-423 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada
de 3/4´´

27,29 €

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

KJ2ZZMAAP-424 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada
de 1/2´´

26,19 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

KJ331151P-425 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

15,69 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

KJ33B16FP-426 u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

21,25 €

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

KJ361411P-427 u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 3/4´´,
roscat a un sifó de llautó cromat

15,48 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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KJ36B7NGP-428 u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC 8,46 €
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

KJ3947D7P-429 u Desguàs recte per a safareigs, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

16,49 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

KJ39B7DGP-430 u Sifó de botella per a safareig, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 10,16 €
(DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

KJ42U010P-431 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

66,39 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

KJ43U005P-432 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col.locat amb fixacions mecàniques

141,61 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

KJ46U010P-433 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

73,28 €

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

KJ46U020P-434 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

274,95 €

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

KJ46ZTWAP-435 u Seient i tapa d'inodor per bany adaptat, de plàstic d'una peça per facilitar la neteja. 87,07 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

KJ4ZU010P-436 u Portarotlles de porcellana blanca per encastar 14,42 €
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

KM112120P-437 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

54,51 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

KM112520P-438 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

49,40 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

KM11ZCAAP-439 u Ampliació de centraleta d'incendis existent a l'auditori per absorbir tot l'edifici del convent. 1.270,46 €
(MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

KM131221P-440 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

71,71 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

KM141102P-441 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

18,92 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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KM15U010P-442 u Retenedor electromagnético para el cierre automático de puertas, con placa de montaje,
interruptor de accionamiento manual y conexionado

97,71 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

KM31261JP-443 u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

50,25 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

KM31351KP-444 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

169,98 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

KMD624X1P-445 m Conductor con funda y pantalla resistente al fuego, libre de halógenos de 2 x 1,5mm2, tipo
2x1,5-LHR de Notifier o equivalente, montado bajo tubo.

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

KMD62803P-446 m Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2, col·locat en tub 1,10 €
(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

KMSBCDA2P-447 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

14,75 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

KMSBCMA2P-448 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

15,33 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

KP213110P-449 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 4+N fils i placa de
carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

57,30 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

KP22931AP-450 u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio, amb
secret de conversació, servei a un accés, muntada superficialment

392,21 €

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

KP255A90P-451 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb
pantalla blanc / negre , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors,
per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat

256,31 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

KP25ZSLAP-452 u El KIT inclou tot el que calgui per a complir amb un sistema d'alarma de emergència (DDA
CALL o sistema de trucada com ajuda tècnica a discapacitats) en centres públics amb
lavabos adaptats (conforme a DDA, BS 8300, Real Decreto 173/2010, Document Bàsic de
Seguretat d' utilizació i Accesibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2 Aprisionamiento). Comprèn:
Controlador de trucades amb una sortida de relé lliure de tensión, un control de volumen, text
en Braille i bateria recargable de seguretat. Punt de RESET remot que inclou indicació visual
i audible d' alarma per a tranquilitzar l'usuari. Controlador d'una zona de trucada amb bateria
12V. Tiradors de sostre. Punt de reinici (RESET) amb zumbador. Pilot lluminós exterior amb
zumbador. Etiqueta de ´´WC adaptat´´

320,12 €

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

KP25ZSLMP-453 u Adaptació d'instal·lació de video porter existent per dirigir.la a la sala del oest. 290,23 €

(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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KP263110P-454 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 sortida
de derivació i una sortida de pas, col·locat

40,52 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

KP271B03P-455 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i
col·locat en tub

7,00 €

(SET EUROS)

KP271D03P-456 m Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i
col·locat en tub

6,73 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

KQ8AU010P-457 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat

145,81 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

KQN2ZPB1P-458 U Protección de bajante con elemento de hierro fundido de 2m de altura fijado al muro. 183,46 €
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

XAF1ZPM3P-459 u Finestra d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, elaborada amb perfils per a un pes per full de 100K o 1kN, de qualitat 2 i Permeabilitat
a l'aire - A>= clase 2; Estanqueitat a l'aigua>=7a; Resistència al Vent A3 si l<2250mm i B3 si
l<4500mm. Um<4W/m2 i R>30dB. segons resultats d'assaigs, amb dos fulls practicables
oscil·lobatents i un fixe, per a un buit d'obra de 2500*865 cm. Inclou un faldó interior de
150mm formant part del perfil travesser inferior, farcit d'escuma aïllant tèrmic.

1.312,68 €

(MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

Barcelona, 20 de juny de 2017,

Sg.  Rafael Vila Rodríguez

Arquitecte autor del projecte -
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P-1 E1KACL ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent:

* Formació bancades
* xarxa de desguassos
* Obertura dels forats de pas de instal.lacions
* Segellat dels forats de instal.lacions amb tractament ignifug sI és el cas
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Repassos de pintura
* Col.locació i muntatge de passamurs i marcs
* Fixació dels suports.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs.

En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de la instal·lació, d'acord
amb les instruccions de la direcció facultativa d'obra.

3.934,00 €

B1KA1A ut Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de climatització i ventilació. 2.600,00000 €
Altres conceptes 1.334,00000 €

P-2 E2255P70 m3 Relleno de zanja o pozo per a drenajes con gravas procedentes de áridos reciclados mixto
hormigón-cerámica, en tandas de 25 cm como máximo

13,55 €

B033S500 t Grava de árido reciclado mixto hormigón-cerámico de 20 a 40 mm 12,19850 €
Altres conceptes 1,35150 €

P-3 E2AA02A ut Legalització de totes les instal·lacions RITE que es vegin afectades en aquest capítol dels
pressupostos, incloent la preparació, i visats de projectes en el Col·legi Professional
corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant Canal
Empresa, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits
administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon
terme les instal·lacions d'aquest capítol.

2.500,00 €

B2AA2A ut Legalització instal·lacions de climatització i ventilació . 2.500,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 E4M3ZTMA m2 Taulers contraxpats marins de 19mm de pollancre o similar, fixats amb tirafonds a estructura
de suport

31,07 €

B4M3ZTMA m2 Tableros contrachapados marinos de 19mm de abedul o similar, fijados con tirafondos 12,99900 €
Altres conceptes 18,07100 €

P-5 E5ZBZCZM m Ràfecde zinc con incorporación de canalón de zinc del tipo empotrado en la cubierta
correspondiente. Sección 20*15 más alero 23*10cm. Construido con doble plancha rellena
de 5cm de poliestireno extruido y según las indicaciones dadas anteriormente para cualquier
otra pieza de cinc. Como característica específica está aquélla de que el borde exterior
siempre tiene que ser más bajo que el borde o solape interior para que en caso de emboce el
agua siempre desborde hacia el exterior. .colocada con fijaciones mecánicas.

112,96 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,14800 €
B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,27000 €
B5ZBZCZM m Alero de zinc con incorporación de canalón de cinc del tipo empotrado en la cubierta c 55,30350 €

Altres conceptes 57,23850 €

P-6 E7C9ZSEA m2 Revestimiento acústico de las bóvedas del tipo Sediphone 25mm con una absorción de F
(Hz) 125- ? 0.12; 250- ? 0.35, 500- ? 0.65 1000- ? 0.78 2000- ? 0.8 4000- ? 0.82. Se dejará
una junta perimetral de 3cm respecto a todas las molduras o los bordes

71,24 €

B7C3ZSEA m2 Revestimiento acústico fonoabsorbente, tipo Sediphone 25 mm. Coeficiente absorción 45,00000 €
Altres conceptes 26,24000 €

P-7 E84HZA25 m2 Trasdossat compost per plaques de fibres vegetals fono absorbents fixados sobre rastreles
de madera 5*5 cada 60*60cm.. Producto- Herakustik 25mm o de prestaciones equivalentes

25,58 €
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mediante certificación de Laboratorio Oficial del sistema y del aplicador homologado con
extensión de certificado final.

B8432232 m2 Placa de falso techo de fibras vegetales, fonoabsorbentes, acabado de cara vista, de 15,80250 €
B84ZA3B0 m2 Entramat metàl.lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, preu mig, pe 2,75000 €

Altres conceptes 7,02750 €

P-8 E8A81BC1 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat. Porus obert tipus
Lasur

13,83 €

B8AZB000 kg Vernís sintètic 1,71870 €
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,03500 €

Altres conceptes 11,07630 €

P-9 E8Z23161 m2 Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 25x50 mm, col.locades cada 60
cm i fixades mecànicament

11,29 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,74953 €
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,45045 €

Altres conceptes 10,09002 €

P-10 E9B2ZT2A m Tira de piedra natural de granito flambeado, de precio alto, de 70mm de grosor y de 120*20
colocada golpe de maceta con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigonera
de 165l.

45,30 €

B0G1ZT2A m Tira de piedra de granito flambeado, de precio alto, de 47 mm de grosor y de 120*20 c 22,62360 €
Altres conceptes 22,67640 €

P-11 E9P9ZPTA m Pavimento podotáctil señalizador de losetas de caucho reciclado de 800*1200 cm y 12 mm
de espesor, con superficie antideslizante según UNE-EN 14041, colocado con adhesivo

186,62 €

B091ZPPD u P.p. bote 10.5 k Adhesivo bicomponente para pavimentos de caucho proporción 6/1 77,52000 €
B9P9ZPTA m Pavimento podotáctil señalizador de losetas de caucho reciclado de 800*1200 cm y 12 86,70000 €

Altres conceptes 22,40000 €

P-12 EASAZVB3 U Porta tallafocs de material metàl.lica, RF-60, d' una fulla practicable, per a una llum de
800x2100 cm, tipus 2, col.locada, amb espiells vidre rodó D25cm, dispositiu antipànic de
lliscament, sèrie Tempro amb regulador de fulls de tancament i electroimà.

686,10 €

BASAZTE1 U dispositiu antipànic de lliscament, sèrie Tempro amb regulador de fulls de tancament 250,00000 €
BASA71BB u Porta tallafocs metàl.lica, RF-60 d'una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu 300,16000 €
BASAVEA1 u Espiell rodó D25cm de vidre Rf-90 homologat 130,00000 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-13 EB12ZSLA ud Soporte de encimera con estructura AISI 316L de plancha doblada en ángulo trapezoidal
60*40*3 a 60*150*3, formando cartabón, soldada a platina 200*70*3 fijada con 3 tirafondos
a la estructura de soporte del paramento.

56,69 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 3,32500 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 7,66000 €

Altres conceptes 45,70500 €

P-14 EB15ZCZA u Torreta de ventilació de lamel.les a 45º de 40mm separades 20mm. Secció 400*400*700.
amb sostreo a 4 aigues. Conjunt de xapa de zinc texturizada de 12´´ damunt estructura
galvanitzada de tub 30*30*1, degudament aillats entre ells per evitar el pont electròlitic.
Inferiorment dispondrà dels trencaigues escaients per assegurar l' estanqueidtat. Per la part
interior dispondrà d'una tela mosquitera d'acer inox. 2*2*0.5, fixada amb sistema
antipunxonament.

460,53 €
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BB15ZCZA U Torreta de ventilació de lamel.les a 45º de 40mm separades 20mm. Secció 400*400*7 347,49000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 22,98000 €

Altres conceptes 90,06000 €

P-15 EDDZZRD4 u Rectificación de Marco circular de fundición dúctil para pozo de registro y tapa abatible y con
cierre, para adapatarlo a las nuevas rasnates. Incluye oarte de albañilería y piezas que
puedan faltar.

66,15 €

BDDZZRD4 u Parte proporicional de Marco circular y tapa circular de fundición dúctil para pozo de re 10,00000 €
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,77724 €
B0F14242 u Ladrillo macizo de elaboración manual R15 N/mm2, de 29x14x4 cm, caras vistas 3,12000 €

Altres conceptes 52,25276 €

P-16 EE51LZSB u Xarxa de conductes de climatització, impulsió, retorn i ventilació, de fibra de vidre tipus xapa
galvanitzada aïllada
Inclou reixes o toberes d'impulsió, retorn i extracció en alumini anoditzat, comportes i
suports, instal·lada

3.580,00 €

Sense descomposició 3.580,00000 €

P-17 EE51LZOPB u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa galvanitzada aïllada,
Inclou reixes d'extracció, impulsió en alumini anoditzat, comportes i suports, instal·lada

2.100,00 €

Sense descomposició 2.100,00000 €

P-18 EE51LZCLB u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa galvanitzada aïllada,
Inclou reixes d'extracció, impulsió en alumini anoditzat, comportes i suports, instal·lada

1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-19 EE51LZCLP u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa galvanitzada aïllada,
Inclou reixes d'extracció, impulsió en alumini anoditzat, comportes i suports, instal·lada

3.250,00 €

Sense descomposició 3.250,00000 €

P-20 EE51LZCLP u Xarxa de conductes de climatització, impulsió, retorn i ventilació, de fibra de vidre tipus
climaver neto per les zones interiors i xapa galvanitzada aïllada per les zones exteriors
Inclou reixes d'impulsió, retorn i extracció en alumini anoditzat, comportes i suports,
instal·lada

2.980,00 €

Sense descomposició 2.980,00000 €

P-21 EED5ZRX5 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, marca DAIKIN mod.
RXYSQ5TY1 o equivalent amb ventilador axial, de 12,1 kW de potència tèrmica aproximada
en fred i 12,1 kW en calor, de 3,03kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
elèctrica de 230 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A,
col·locada
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un
correcte funcionament i instal·lació.

6.340,23 €

Altres conceptes 6.340,23000 €

P-22 EED5ZRX10 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, marca DAIKIN mod.
RXYSQ10TY1 o equivalent amb ventilador axial, de 28 kW de potència tèrmica aproximada
en fred i 28 kW en calor, de 10,2 kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
elèctrica de 400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic R410 A,
col·locada
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un
correcte funcionament i instal·lació.

10.895,23 €

Altres conceptes 10.895,23000 €

P-23 EEDEZL32 u Unitat interior de terra amb envolvent, d'equips de cabal variable de refrigerant, marca
DAIKIN mod. FXLQ 32 o equivalent, de 3,6 a 4,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 90 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A , col·locada, amb desguassos,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i

1.837,06 €
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instal·lació

Altres conceptes 1.837,06000 €

P-24 EEDEZL50 u Unitat interior de terra amb envolvent, d'equips de cabal variable de refrigerant, marca
DAIKIN mod. FXLQ 50 o equivalent, de 5,6 a 6,3 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 110 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A , col·locada, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació

1.968,06 €

Altres conceptes 1.968,06000 €

P-25 EEDEZN40 u Unitat interior per a conductes de terra, d'equips de cabal variable de refrigerant, marca
DAIKIN mod. FXNQ 40 o equivalent, de 4,5 a 5,0 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de 80 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A , de baixa
silueta, col·locada, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris
per a un correcte funcionament i instal·lació

1.789,06 €

Altres conceptes 1.789,06000 €

P-26 EEGDZB14 u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per
aire, DAIKIN mod. BQSG 140D o equivalent, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat
interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 13,5
a 15,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 3,06 a 3,41,
amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible de 150 Pa, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un
correcte funcionament i instal·lació.

5.586,16 €

Altres conceptes 5.586,16000 €

P-27 EEGDZD25 u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per
aire, DAIKIN mod. DQ 250 B oequivalent, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat
interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 24,1
a 26,4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,81 a 3,21,
amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió disponible max. de 250 Pa, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locat
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris, càrrega de gas per a un
correcte funcionament i instal·lació.

8.496,16 €

Altres conceptes 8.496,16000 €

P-28 EEJ1Z0DE u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim 42,80 €
Altres conceptes 42,80000 €

P-29 EEMHZ150 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA mod. RCE 1500 EC o
equivalent, instal·lació exterior, cabal nominal de 1500 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres plans d'eficàcies F6 i F8,
secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia F6, comandament de
control en funció de la qualitat d'aire, sonda de qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs,
antivibradors, suports i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada.

3.914,82 €

Altres conceptes 3.914,82000 €

P-30 EEMHZ230 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA mod. RCE 2300 EC o
equivalent, instal·lació exterior, cabal nominal de 2300 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres plans d'eficàcies F6 i F8,
secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia F6, comandament de
control en funció de la qualitat d'aire, sonda de qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs,
antivibradors, suports i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada.

5.102,82 €
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Altres conceptes 5.102,82000 €

P-31 EEMHZ500 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA mod. RCE 500 EC o
equivalent, instal·lació exterior, cabal nominal de 500 m3/h, estructura de tub d'acer
galvanitzat i envoltant de panell sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb
aïllament, secció d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres plans d'eficàcies F6 i F8,
secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia F6, comandament de
control en funció de la qualitat d'aire, sonda de qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs,
antivibradors, suports i accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada.

2.324,82 €

Altres conceptes 2.324,82000 €

P-32 EEV3ZBRC1 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off, mode de funcionament,
temperatura de consigna i velocitat de ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de
cable i accessoris necessaris, instal·lat i connectat

175,77 €

Altres conceptes 175,77000 €

P-33 EEV3ZSQS u Subministrament i instal.lació de subquadre elèctric de protecció i comandament, SQCL,
marca MERLIN GERIN, compost per cofret modular amb porta fumada amb tots els elements
necessaris, per la climatització de les diferents zones. Inclòs tot el material i mà d'obra
necessaris.

1.980,00 €

Sense descomposició 1.980,00000 €

P-34 EEV3ZLELE u Instal·lació elèctrica de potència i comandament. Inclòs tot el material i mà d'obra necessaris. 1.750,00 €

Sense descomposició 1.750,00000 €

P-35 EF5A42ZSB u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra,
control fins a comandament i potència.

1.534,21 €

Altres conceptes 1.534,21000 €

P-36 EF5A42ZB0 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra,
control fins a comandament i potència.

1.080,00 €

Sense descomposició 1.080,00000 €

P-37 EF5A42ZP0 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra,
control fins a comandament i potència.

1.810,00 €

Sense descomposició 1.810,00000 €

P-38 EF5A42ZP2 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra,
control fins a comandament i potència.

380,00 €

Sense descomposició 380,00000 €

P-39 EF5A42ZOP u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat, inclou linia de maniobra,
control fins a comandament i potència.

2.715,00 €

Sense descomposició 2.715,00000 €

P-40 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA SUPERFICIALMENT

11,47 €

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 0,28000 €
BG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE 0,83000 €

Altres conceptes 10,36000 €

P-41 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

0,98 €

BG222710 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLAN 0,18360 €
Altres conceptes 0,79640 €
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P-42 EG611021 U CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ALT, ENCASTADA 1,99 €
BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,09000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-43 EN3435M7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material del cos i de la bola
d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN,
col·locada superficialment

41,30 €

BN3435M0 u Vàlvula de bola manual per a soldar, de tres peces amb pas total, material del cos i de 28,76000 €
Altres conceptes 12,54000 €

P-44 EN3464P7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

33,75 €

BN346420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, D'1'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BA 22,97000 €
Altres conceptes 10,78000 €

P-45 EN3484P7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, D'1'1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE, PREU ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT

57,96 €

BN348420 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, D'1 1/2'' DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 1 45,38000 €
Altres conceptes 12,58000 €

P-46 EP434610 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE COURE, DE 4
PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP, AÏLLAMENT DE POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 50265, COL·LOCAT SOTA TUB O
CANAL

1,24 €

BP434610 M Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 0,56700 €
Altres conceptes 0,67300 €

P-47 EP43B020 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 50 PARELLS, AMB PANTALLA, COL.LOCAT 8,50 €
BP43B021 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 50 PARELLS, AMB PANTALLA 7,15050 €

Altres conceptes 1,34950 €

P-48 EP43C431 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 UTP, DE
0,5 A 1,6 M DE LLARGÀRIA, COL.LOCAT

9,21 €

BP43C430 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45, CATEGORIA 6 UT 7,86000 €
Altres conceptes 1,35000 €

P-49 EP7311D3 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL, AMB CONNECTOR RJ45
SIMPLE, CATEGORIA 6 U/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PREU ALT, ENCASTADA

14,94 €

BP7311D3 U Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categ 10,59000 €
Altres conceptes 4,35000 €

P-50 EP74ZE12 U ARMARI METÀL.LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 96 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE
2000 X 800X 900 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1
PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I
ESTRUCTURA FIXA, PEUS DE NIVELLACIÓ, + SAFATA FIXE, BASE 6 ENDOLLS
SCHUKO COL.LOCAT, INCLOU VENTILACIÓ FORÇADA. MARCA RETEX MODEL LOGIC
A800 (32211942)

1.932,13 €

BP74SE12 U ARMARI METÀL.LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRI 1.323,00000 €
BP74SE15 U UNITAT DE VENTILACIÓ,MIDES 800X900/1000. VOLTATGE 220-230V-AC/50-60HZ. 408,96000 €
BP74SE13 U SAFATA FIXE 19'' I 900 MM DE FONS 86,45000 €
BP74SE14 U REGLETA CONNEXIÓ 19'' AMB 6 ENDOLLS SCHUKO 68,80000 €

Altres conceptes 44,92000 €

P-51 EP7Z1100 U PANELL GUIACABLE 19'' ENRACABLE. PANELL PER A LA DISTRIBUCIÓ DEL CABLEJAT 29,40 €
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BP7Z1100 U PANELL GUIACABLE 19'' ENRACABLE. PANELL PER A LA DISTRIBUCIÓ DEL CAB 21,90000 €
Altres conceptes 7,50000 €

P-52 EP7Z113B U PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 UTP INTEGRATS, PER A MUNTAR
SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT

239,38 €

BP7Z1C58 U PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 UTP INTEGRATS, PER A MU 151,35000 €
Altres conceptes 88,03000 €

P-53 EP7Z2288 U SERVEI DE CONNECTORITZACIÓ DE 24 ENLLAÇOS STP EN 1 PLAFO DE 19'' AMB 24
PORTS RJ45 CAT 6 APANTALLAT. INCLOU SENYALITZACIO DE CIRCUITS I
CERTIFICACIÓ DELS PUNTS DE VEU-DADES. COMPLETAMENT CONNECTAT I
COMPROVAT.

483,63 €

Altres conceptes 483,63000 €

P-54 EP7Z7100 U PLAFÓ PER A ARMARI TELEFONIC TIPUS RACK AMB 50 PORTS RJ45/LSA AMP.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT.

141,14 €

BP7Z7100 U PLAFÓ PER A ARMARI TELEFONIC TIPUS RACK AMB 50 PORTS RJ45/LSA AMP. 118,19000 €
Altres conceptes 22,95000 €

P-55 EP7Z7240 U SERVEI DE CONNECTORITZACIÓ D' ENLLAÇOS TELEFONIA EN PLAFÓ DE 19'' AMB 48
PORTS RJ45 I QUANTE. INCLOU SENYALITZACIO DE CIRCUITS. COMPLETAMENT
CONNECTAT I COMPROVAT.

268,23 €

Altres conceptes 268,23000 €

P-56 EQ5ZZHA0 u Formació de forat sobre taulell de doble tauler de HPL, amb el cantell interior sense polir, de
forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

35,70 €

Altres conceptes 35,70000 €

P-57 EQ5ZZPHA u Porta de HPL 13mm per enregistrament de màquines de fàcil apertura de quita i pon amb
sistema de frontisses amb bastiment fix. Mides fins 120*110

116,41 €

BQ5ZZPRA u Porta de HPL 13mm per enregistrament de màquines  de fàcil apertura de quita i pon 80,00000 €
Altres conceptes 36,41000 €

P-58 EQAFZAA5 m2 Aplacat de parets amb plaques de laminats comprimits a alta pressió i temperatura, tractas
amb resines fenòliques termoendurides, de 8 mm de gruix damunt enrastrellat. Cantells polits
i bisellats color a triar. Barra superior estabilitzadora de nylon amb portes, pinzes, peus
regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.
Tanques practicables des de l'exterior segons SUA. Inclou part proporcional de portes
abatibles, practicables i corredisses i tapetes per tancar la visió lateral sesgada. Clasificación
fuego C-s2,d0

71,85 €

Altres conceptes 71,85000 €

P-59 EQAFZAC5 M Divisòria separadora prefabricada amb placa de laminats comprimits a alta pressió i
temperatura, tractas amb resines fenòliques termoendurides, de 8 mm de gruix. Cantells
polits i bisellats color a triar. Barra superior estabilitzadora de nylon amb portes, pinzes, peus
regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable.
Tanques practicables des de l'exterior segons SUA. Inclou part proporcional de portes
abatibles, practicables i corredisses i tapetes per tancar la visió lateral sesgada. Portes de 80
iy 70cm. Midies aprox.2.00mts alcària. Clasificación fuego C-s2,d0

171,03 €

B66FZAC5 ml Divisoria separadora prefabricada con tableros de laminados comprimidos a alta presi 65,00000 €
Altres conceptes 106,03000 €

P-60 EQAFZHP1 m Encimera de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm con retorno perimetral de
100mm. doblado 13+13 , de 60 cm de ancho. Aristas redondeadas. Incluido formación de
agujeros y colocación de reixetes sense marc

77,61 €
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BQAFZHP1 m Encimera de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm con retorno perimetra 35,70000 €
Altres conceptes 41,91000 €

P-61 EQAFZHPA m Encimera de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm con retorno perimetral de
100mm. doblado 13+13 , de 60 cm de ancho. Aristas redondeadas. Incluido formación de
agujeros y colocación de lavabos Berna adaptados por la parte inferior.

77,61 €

BQAFZHP1 m Encimera de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm con retorno perimetra 35,70000 €
Altres conceptes 41,91000 €

P-62 EQAFZPPR u Porta de registre de màquines de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm ,
penjada amb sistema de quita i pon sense cargols mitjançant al mnys 4 frontisses o fixacions.
Mides aprox. 1.00*1.00

77,61 €

BQAFZHP1 m Encimera de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm con retorno perimetra 35,70000 €
Altres conceptes 41,91000 €

P-63 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,85 €

Altres conceptes 5,85000 €

P-64 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

10,84 €

Altres conceptes 10,84000 €

P-65 F228VPIF m Dispositiu detectable de banda plàstica indicador de la presència d'instal.lacions soterrades 1,53 €
B228VPIF m Dispositiu detectable de banda plàstica indicador de la presència d'instal.lacions soterr 1,00000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-66 F228ZSGA m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra garvellada en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

44,98 €

B031ZPSR t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm, rentada i garbellada per a jocs inf 27,50000 €
Altres conceptes 17,48000 €

P-67 F2317101 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m d'amplària, amb fusta, per
a una protecció del 10%

8,83 €

B0D61170 m3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 0,05968 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37620 €
B0A31000 kg Clau acer 0,04080 €

Altres conceptes 8,35332 €

P-68 F932ZEQA m2 Pavimento de 8/10cm. de arena estabilizado con la adición del 8/11% de Stabex o similar, de
cal hidraúlica con certificaciónes oficiales, extendido manualmente y compactado, aplicado
por empresa especializada.

14,92 €

B932ZEQA m2 Pavimento de 8/10cm. de arena estabilizado con la adición del 8/11% de Stabex o sim 8,40000 €
B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 6,43650 €

P-69 F961ZR7A m Bordillo de piedra Figueres recuperado, limpiado con silicaro de aluminio, colocado sobre
base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a
25 cm de altura y rejuntado

43,77 €

B961A670 m Piedra calcárea, recta, escuadría, abujardada, para bordillo, de 15x25 cm 22,54350 €
B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia pl 5,23694 €

Altres conceptes 15,98956 €

P-70 F991ZPEE u Bol.lard cilindric escamotejable amb clau material AISI316L de 1000200mm, encastada 200
mm en base de formigón HM-20/P/10/I

82,05 €
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B0641070 m3 Formigón HM-20/P/10/I de consistencia plástica,  árido 10 mm, con >= 200 kg/m3 de c 5,88134 €
B991ZPEE ud Bol.lard cilindric escamotejable amb clau material AISI316L de 1000200mm, encastad 55,00000 €

Altres conceptes 21,16866 €

P-71 F9F5Z5TC m2 Pavimento podotáctil de piezas de hormigon de forma rectangular de 24x16 cm y 7 cm de
espesor, colocado con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con hormigonera de
165 l, y relleno de juntas con arena fina

44,77 €

B9FAZPTC m2 Losa de hormigón para pavimentos de 20x40 cm y 7 cm de espesor, de forma rectang 29,55750 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,24565 €

Altres conceptes 14,96685 €

P-72 F9F5ZPHA m Peldaño 120*40*15 avimento de piezas de hormigon de forma rectangular de 80x60 cm y 12
cm de espesor, colocado con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con hormigonera
de 165 l, y relleno de juntas con arena fina

47,40 €

B9FA86C1 m2 Losa de hormigón para pavimentos de 80x60 cm y 12 cm de espesor, de forma rectan 32,18250 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,24565 €

Altres conceptes 14,97185 €

P-73 F9F5ZT10 m Tira de Pavimento de piezas de hormigon de forma rectangular de 20x16 cm y 7 cm de
espesor, colocado con mortero de cemento 1:4, elaborado en la obra con hormigonera de
165 l, y relleno de juntas con arena fina

19,45 €

B9FA2471 m2 Losa de hormigón para pavimentos de 20x40 cm y 7 cm de espesor, de forma rectang 4,23280 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,24565 €

Altres conceptes 14,97155 €

P-74 FD5H8DB9 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i de 200 a 240 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150
mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

132,28 €

BD5H8DB9 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i 200 a 240 mm d 105,49350 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 10,32002 €

Altres conceptes 16,46648 €

P-75 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

80,94 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 24,23685 €
B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,50043 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 2,51937 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,43610 €

Altres conceptes 52,24725 €

P-76 FDK2ZAD3 u Arqueta de 125x57x125 cm, amb parets de 15cm d'e gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera
de maó perforat, sobre jaç de sorra

613,69 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 0,71200 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 5,04000 €
B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 2,98000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 41,68500 €

Altres conceptes 563,27300 €

P-77 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

60,72 €
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BDKZH9C0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 44,79000 €
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,68580 €

Altres conceptes 15,24420 €

P-78 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

111,46 €

BDKZHJB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 90,72000 €
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,14300 €

Altres conceptes 19,59700 €

P-79 FFB37425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

10,31 €

BFWB3742 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre nominal ex 4,39800 €
BFB37400 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40 mm de diàmetre nominal exterio 1,18320 €
BFYB3742 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, d 0,17000 €

Altres conceptes 4,55880 €

P-80 FFB38425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie
SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

13,82 €

BFWB3842 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 50 mm de diàmetre nominal ex 6,72600 €
BFB38400 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 50 mm de diàmetre nominal exterio 1,80540 €
BFYB3842 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, d 0,27000 €

Altres conceptes 5,01860 €

P-81 FG1NZLGA u Legalització (projecte i taxes) de l'ampliació de potència 594,00 €

BG1NZLGA u Legalitzacio (projecte i taxes) de l'ampliació de potència 594,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-82 FG1NZMQ2 u Modificació del quadre elèctric per a incorporar les noves linias, aafegint armari adicional si
es necesari.

493,91 €

BG1NZMQ2 u Modificació del quadre elèctric per incorporar les noves linies, afegint armari addiciona 198,00000 €
BGW1N000 u Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors 22,53000 €

Altres conceptes 273,38000 €

P-83 FG22TD1K 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

2,16 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 1,12200 €
Altres conceptes 1,03800 €

P-84 FG31ZF41 m Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, cuatripolar de secció 4*10 mm2,
col.locat en tub

8,95 €

BG31ZF41 m Conductor de coure de designació UNEIX RFV-K 0,6/1 kV, cuatripolar de secció 410 6,67080 €
Altres conceptes 2,27920 €

P-85 FG334306 m Conductor de coure de designació UNE H05VV-F, tetrapolar de secció 4x2,5 mm2, col.locat
en tub

1,81 €

BG334300 m Conductor de coure de designació UNEIX H05VV-F, tetrapolar de secció 4x2,5 mm2 1,12200 €
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Altres conceptes 0,68800 €

P-86 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

235,51 €

BHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00 m d'alçària, cor 158,46000 €
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

Altres conceptes 37,00000 €

P-87 FHN4Z184 u Lluminària asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb llum de vapor de sodi a
baixa pressió de 35 W, de preu alt, tancada amb allotjament per a equip, acoblada al suport
inclòs

181,63 €

BHNAZ180 U Lluminària asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb llum de vapor de 165,68000 €
Altres conceptes 15,95000 €

P-88 FHN84C91 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
alta de 150 W, de preu mitjà, amb bastidor metàl·lic, acoblada al suport

165,64 €

BHN84C90 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a p 149,69000 €
Altres conceptes 15,95000 €

P-89 FHN8ZBA1 u Lluminària tipus balisa de cos d'alumini antivandálic per a exteriors IP45 o superior. Altura
900mm. de preu alt,

293,15 €

BHN8ZBA1 ud Lluminària tipus abalisa de cos d'alumini antivandálico per a exteriors IP45 o superior. 277,20000 €
Altres conceptes 15,95000 €

P-90 FJS4UA30 u Difusor emergent amb una altura d'elevació de 30 cm, abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca
femella d'1/2'', amb vàlvula antidrenatge, equipat amb tovera stándard, totalment col·locat

17,69 €

BJS4U130 u Difusor emergent amb una alçada d'elevació de 30 cm, d'un abast entre 2,0 i 4,5 m, a 13,13000 €
Altres conceptes 4,56000 €

P-91 FJS4UE10 u Difusor emergent amb una altura d'elevació de 30 cm, abast entre 2,0 i 4,5 m, amb rosca
femella d'1/2'', amb vàlvula antidrenaje, amb regulador de pressió incorporat, equipat amb
tobera standard, colocat.

11,85 €

BJS4U610 u Difusor emergent amb una alçada d'elevació de 10 cm, d'un abast entre 2,0 i 4,5 m, a 7,29000 €
Altres conceptes 4,56000 €

P-92 FJS5U110 m Tub de polietilè de baixa densitat, de 17 mm de diametro exterior i 14,6 mm de diametro
interior, per a degotadors autolimpiantes, antidrenantes i autocompensados, amb un cabal de
24 l/h, per inserir en canonada de polietilè des de 12 a 25 mm

3,41 €

BJS5U100 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 17 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de diàmetr 0,30000 €
BJS5U024 u Degotador autolimpiante, antidrenante i autocompensado, amb un cabal de 24 l/h, per 0,15000 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-93 FJSAA020 u Programador electrònic per 6 zones de reg, amb doble programa amb pantalla LCD en
muntatge superficial, instal·lat i programat

268,24 €

BJSAA020 u Programador electrònic per a 6 zones de reg, amb doble programa i pantalla LCD 214,58000 €
Altres conceptes 53,66000 €

P-94 FJSBA110 u Electrovàlvula per a instal·lacions de reg, amb connexions roscadas de 2'' DN, amb
alimentació del relé a 24V a.c., per a pressions entre 1 i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34
m3/h, amb regulador de cabal, amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant
sobre el relé i purgat intern, instal·lada

75,73 €

BJSBA110 u Electrovàlvula per a instal·lacions de reg, amb connexions roscades de 2'' DN, amb ali 65,00000 €
Altres conceptes 10,73000 €
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P-95 FN118324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en arqueta de canalització enterrada

31,40 €

BN118320 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, 14,30000 €
Altres conceptes 17,10000 €

P-96 FN119324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en arqueta de canalització soterrada

42,07 €

BN119320 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´ de 10 bar de PN, de 21,55000 €
Altres conceptes 20,52000 €

P-97 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de
900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa base de 200x200 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

49,92 €

BQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndri 27,93000 €
Altres conceptes 21,99000 €

P-98 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 12 %

2,13 €

Altres conceptes 2,13000 €

P-99 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi
segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

5,75 €

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 0,09200 €
Altres conceptes 5,65800 €

P-100 FR3P2354 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

83,14 €

BR3P2350 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor d 34,84096 €
Altres conceptes 48,29904 €

P-101 FR44623K u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en contenidor de més de 80 l 471,34 €
BR44623K u Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en contenidor de més de 80 l 471,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-102 FR44Z23K u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de >100 cm, en contenidor de més de 100 l 615,00 €
BR44Z23K u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de >100 cm, en contenidor de més de 615,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-103 FR45163C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 261,72 €
BR45163C u Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 261,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-104 FR456638 u Subministrament de Schinus molle de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 25 l 49,40 €
BR456638 u Schinus molle de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 25 l 49,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-105 FR469N3E u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, en
contenidor de 90 a 120 l

169,73 €

BR469N3E u Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350 a 400 cm, en contenidor de 90 a 120 169,73000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-106 FR4AL4A9 u Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l 9,01 €
BR4AL4A9 u Buxus sempervirens d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 10 l 9,01000 €



FASE IV

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 20/06/17 Pàg.: 13

Altres conceptes 0,00000 €

P-107 FR4EP836 u Subministrament de Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,41 €
BR4EP836 u Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-108 FR4HN212 u Subministrament de Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,60 €
BR4HN212 u Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l 2,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-109 FR4JHMFE u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 17 l 14,94 €
BR4JHMFE u Viburnum tinus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 17 l 14,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-110 FR612783 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100 cm de perímetre de
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

308,94 €

B0111000 m3 Aigua 0,75150 €
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 24,56325 €

Altres conceptes 283,62525 €

P-111 FR622583 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 7 a 9 m d'alçària de tronc i capçada,
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per
terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

360,71 €

BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 24,56325 €
B0111000 m3 Aigua 0,75150 €

Altres conceptes 335,39525 €

P-112 FR664678 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de
plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

49,58 €

B0315601 t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 16,26651 €
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 4,10718 €
B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 29,12281 €

P-113 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas de 25 cm de grueso,
como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y
humedeciendo

3,36 €

B0111000 m3 Aigua 0,08350 €
Altres conceptes 3,27650 €

P-114 G22BZRC1 m2 Rectificación rasante caja calle o similar existente con rebaje o modificación de 20cm. de
promedio.

3,89 €

Altres conceptes 3,89000 €

P-115 G9Z6Z110 m Acabado de junta de dilatación de pavimento , con cordón de politeno PE reticulado 10*15 y
sellado superior con resina elástica reistente a los rayos UVA, tipo sikaflex o similar de
7/10*10*15, colocado con adhesivo

3,76 €
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B7J5Z110 dm3 Masilla elástica para junta dilatación exterior, resistente a los rayos UVA y la intemperi 0,08925 €
B7J20160 m Cordón celular de polietileno expandido de diámetro 15 mm 0,19000 €

Altres conceptes 3,48075 €

P-116 K121VSB1 M2 Sistema de protecció antirobatori de bastida per fer-la inescalable, adaptat damunt estructura
tubular

17,38 €

BMD3VSB1 m2 Sistema de protecció antirobatori i antivandàlic per bastida o d'altre element escalable 9,50000 €
Altres conceptes 7,88000 €

P-117 K121ZAT0 m2 Amortització global per tota l'obra 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

5,00 €

Altres conceptes 5,00000 €

P-118 K1A2U001 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidatges o extraccions de terres i enderrocs,
amb la presa de dades per a la realització de l'informe final

245,55 €

Altres conceptes 245,55000 €

P-119 K1A2U003 u Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidatges o extraccions de terres i enderrocs,
amb la presa de dades per a la realització de l'aixecament de l'excavació

198,86 €

Altres conceptes 198,86000 €

P-120 K1A2U200 m3 Cata de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m,
excavada amb mitjans manuals per a nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic,
presa de dades per a informe final, retirada de paviment i farcit amb productes procedents de
l'excavació sense compactat

196,93 €

Altres conceptes 196,93000 €

P-121 K1A2U300 m3 Cata de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m,
excavada amb mitjans mecànics per a nivells naturals o artificials segons mètode
arqueològic, presa de dades per a informe final, retirada de paviment amb recuperació
posterior i farcit amb productes procedents de l'excavació sense compactat

89,24 €

Altres conceptes 89,24000 €

P-122 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

116,07 €

Altres conceptes 116,07000 €

P-123 K2131221 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

150,06 €

Altres conceptes 150,06000 €

P-124 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

167,06 €

Altres conceptes 167,06000 €

P-125 K214211A m3 Desmuntatge de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i apilament de material per
a la seva reutilització i càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor

182,23 €

Altres conceptes 182,23000 €

P-126 K214ZAE1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta i xapa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

18,91 €

Altres conceptes 18,91000 €

P-127 K214ZR11 u Enderrocar volum complert de rampa exterior afegida. Mides 6*2.5*2., amb mitjans mecànics
i manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

469,84 €

Altres conceptes 469,84000 €
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P-128 K2161512 u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat
passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2,72 €

Altres conceptes 2,72000 €

P-129 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,89 €

Altres conceptes 10,89000 €

P-130 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,07 €

Altres conceptes 13,07000 €

P-131 K216Z279 UD Ajuda a instalacions amb obertura de forats de pas, canals i altres necesitats 4.666,59 €
Altres conceptes 4.666,59000 €

P-132 K216ZDF1 u Desbarrar finestres de maó calat. Mida promig 0.70*1.00, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

35,64 €

Altres conceptes 35,64000 €

P-133 K216ZTRT m Treure restes teulada antiga, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

13,07 €

Altres conceptes 13,07000 €

P-134 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

11,89 €

Altres conceptes 11,89000 €

P-135 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

8,92 €

Altres conceptes 8,92000 €

P-136 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

9,11 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-137 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,48 €

Altres conceptes 10,48000 €

P-138 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

5,94 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-139 K21AU004 u Desmuntatge de full, cèrcol i accessoris de ´´ventanillo´´, de fins a 3m2, amb recuperació de
ferratges i fixacions a paraments, amb mitjans manuals, apilament de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor

28,70 €

Altres conceptes 28,70000 €

P-140 K21BX212 u Extreure suports, angulars de ferro, d'antics dipòsits o instal·lacions, inclos parts empotrades
i reparació de forat en mur

36,70 €

Altres conceptes 36,70000 €

P-141 K21BZ011 U Arrencada d'element metàl·lic fixat als murs. 6,56 €
Altres conceptes 6,56000 €

P-142 K21BZ0BA U Arrencada d'element metàl·lic fixat als murs. Mides fins a 3.2*2.5 77,30 €

Altres conceptes 77,30000 €

P-143 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,77 €
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Altres conceptes 2,77000 €

P-144 K21EZ016 m Arrencada de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a 300 mm i fins a 600 mm,
muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

5,47 €

Altres conceptes 5,47000 €

P-145 K21GZIPF u Arrencada de instal.lacions elèctriques de tota la planta, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

266,42 €

Altres conceptes 266,42000 €

P-146 K21GZPA1 PA Eliminació puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. A tota la planta.

179,56 €

Altres conceptes 179,56000 €

P-147 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor

2,61 €

Altres conceptes 2,61000 €

P-148 K221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

3,81 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-149 K221ZVMA m3 Buidatge de terres, enderrocs i estris, càrrega manual de terres sobre camió o contenidor 29,72 €
Altres conceptes 29,72000 €

P-150 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

69,34 €

Altres conceptes 69,34000 €

P-151 K2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

5,73 €

Altres conceptes 5,73000 €

P-152 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre
camió

9,45 €

Altres conceptes 9,45000 €

P-153 K222B212 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

57,52 €

Altres conceptes 57,52000 €

P-154 K222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de profunditat, en terreny tou, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

5,79 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-155 K2231411 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

144,06 €

Altres conceptes 144,06000 €

P-156 K2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1,98 €
Altres conceptes 1,98000 €

P-157 K2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PN

13,17 €

Altres conceptes 13,17000 €

P-158 K2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm
com a màxim

47,88 €
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B0332020 t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 46,63340 €
Altres conceptes 1,24660 €

P-159 K227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

2,50 €

Altres conceptes 2,50000 €

P-160 K2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

6,24 €

Altres conceptes 6,24000 €

P-161 K2R450H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

18,84 €

Altres conceptes 18,84000 €

P-162 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre
de recollida i transferència, amb contenidor

8,42 €

Altres conceptes 8,42000 €

P-163 K2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,41 €

Altres conceptes 7,41000 €

P-164 K2RA2640 m3 Deposició controlada a monodipòsit amb bàscula, d'enderrocs amb una densitat inferior a
1,10 t/m3

14,38 €

B2RA2640 m3 Disposición controlada a monodepósito con báscula, de escombros con una densidad 14,38000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-165 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,14 €

B2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una 0,14000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-166 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

9,48 €

B2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 9,48000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-167 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

4,95 €

B0652050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima de l'àrid 20 mm, amb 0,00000 €
Altres conceptes 4,95000 €

P-168 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,18 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00597 €
Altres conceptes 1,17403 €

P-169 K31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 18,57 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,39000 €
B0DZA000 l Desencofrant 0,13750 €
B0DZ4000 m Fleix 0,04600 €
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B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,29800 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,24984 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,75992 €
B0A31000 kg Clau acer 0,13695 €

Altres conceptes 15,55179 €

P-170 K3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

4,75 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 40 mm, am 0,00000 €
Altres conceptes 4,75000 €

P-171 K4415325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

3,03 €

B44Z50BA kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats 1,08000 €
Altres conceptes 1,95000 €

P-172 K441ZRHC u Reforç de forat em volta o en mur amb marc format per LPN100/10 soldat i trabat amb morter
sense retracció. Mides fins  1000*1000

255,10 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 16,80000 €
B0711000 kg Morter adhesiu 11,00000 €

Altres conceptes 227,30000 €

P-173 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

2,07 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,84000 €
Altres conceptes 1,23000 €

P-174 K45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

96,48 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 71,68350 €
Altres conceptes 24,79650 €

P-175 K458ZCC4 m Formar un recrescut de mur amb cèrcol de 30cm de HA-25 B-20 IIA per l'amplària del mur,
amb  6D10 amb c. D6 a 12cm, i ancoratges D12 de 200 cada 30 cm al portell.

81,87 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,52000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 2,40000 €
B0AAP120 U Ancoratge tipus pasador de varilla roscada, d'acer, de diámetre 16 mm, amb part prop 13,10100 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 12,63900 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 23,89450 €

Altres conceptes 28,31550 €

P-176 K458ZCCF m Regularitzar coronament de maçoneria amb pedra o maó massís i ancoratges D12 de 200
cada 30 cm al portell.

37,85 €

B0AAP120 U Ancoratge tipus pasador de varilla roscada, d'acer, de diámetre 16 mm, amb part prop 3,97000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,83000 €
B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 4,65000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 3,41350 €

Altres conceptes 21,98650 €
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P-177 K458ZFFA u Regularitzar forats de finestres:ampit, llinda i brancal amb pedra o maó massís. Mides promig
80*110.

119,73 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 18,60000 €
B0AAP120 U Ancoratge tipus pasador de varilla roscada, d'acer, de diámetre 16 mm, amb part prop 3,97000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,83000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 3,41350 €

Altres conceptes 89,91650 €

P-178 K458ZFMA u Formar forat en volta per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior. Mides promig
80*80.

186,83 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 1,86000 €
B0AAP120 U Ancoratge tipus pasador de varilla roscada, d'acer, de diámetre 16 mm, amb part prop 3,97000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,83000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 3,41350 €

Altres conceptes 173,75650 €

P-179 K458ZFMF u Formar forat en forjat per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior. Mides promig
80*80.

126,95 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,83000 €
B0AAP120 U Ancoratge tipus pasador de varilla roscada, d'acer, de diámetre 16 mm, amb part prop 3,97000 €
B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 1,86000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 3,41350 €

Altres conceptes 113,87650 €

P-180 K458ZFMG u Formar forat en mur de pedra fins 80cm per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior.
Mides promig 80*80.

126,94 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 1,86000 €
B0AAP120 U Ancoratge tipus pasador de varilla roscada, d'acer, de diámetre 16 mm, amb part prop 3,97000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,83000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 3,41350 €

Altres conceptes 113,86650 €

P-181 K458ZFMH u Formar forat en mur de pedra fins 80cm per passar instal·lacions inclòs el recercat posterior.
Mides promig 30*3
0.

86,99 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 1,86000 €
B0AAP120 U Ancoratge tipus pasador de varilla roscada, d'acer, de diámetre 16 mm, amb part prop 3,97000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,83000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 3,41350 €

Altres conceptes 73,91650 €

P-182 K458ZFMT m Formar cèrcol de formigó 15*30 ancorat al terrat amb anclatges inox i resines. 65,50 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 0,31000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 3,41350 €
B0AAP120 U Ancoratge tipus pasador de varilla roscada, d'acer, de diámetre 16 mm, amb part prop 3,97000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,83000 €
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Altres conceptes 53,97650 €

P-183 K458ZFTG u Reforma impermeabilització de terrat per assegurar l'estanqueitat en fer fortas per passar
intal·lacions inclòs recercat posterior. Mides fins 100*100.

194,73 €

B763ZTEA m2 Membrana polietile expandid de Llàmina tancada exempte de CFC's de 5mm, col·loca 5,85000 €
B741ZPLA m2 Impermeabilització per projecció de resina que forma làmina gruixuda elàstica,  contin 26,01000 €
B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 1,86000 €
B0AAP120 U Ancoratge tipus pasador de varilla roscada, d'acer, de diámetre 16 mm, amb part prop 3,97000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,83000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 3,41350 €

Altres conceptes 149,79650 €

P-184 K458ZFTH m Modificar la impermeabilització del terrat existent per assegurar l'estanqueitat adaptant-la als
nous perimetres amb formació de mimvells, amb mitja canya i soldants la impermeabilitació a
l'existents amb butilo, EPDm o poliuretà, Inclou desmuntage parcial d'un metre d'amplària,
reposició de capes existent i restitució final del conjunt.

113,61 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,83000 €
B0AAP120 U Ancoratge tipus pasador de varilla roscada, d'acer, de diámetre 16 mm, amb part prop 3,97000 €
B741ZPLA m2 Impermeabilització per projecció de resina que forma làmina gruixuda elàstica,  contin 8,67000 €
B763ZTEA m2 Membrana polietile expandid de Llàmina tancada exempte de CFC's de 5mm, col·loca 1,95000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 3,41350 €
B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 1,86000 €

Altres conceptes 89,91650 €

P-185 K458ZFTP m Increment per impermeabilització del terrat modificat amb projecció de resines de poliureta
formant membrana elàstica in situ. producte amb DIT com poliurea o semblant.

34,70 €

B741ZFTP m Increment per impermeabilització del terrat modificat amb projecció de resines de poliu 28,00000 €
Altres conceptes 6,70000 €

P-186 K458ZFVA m Regularització de vora de forat amb maó massís o pedra, inclús en forma corba. Mides fins
45*45

55,53 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 4,65000 €
B0AAP120 U Ancoratge tipus pasador de varilla roscada, d'acer, de diámetre 16 mm, amb part prop 1,98500 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 1,91500 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 3,41350 €

Altres conceptes 43,56650 €

P-187 K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,37 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01404 €
Altres conceptes 1,35596 €

P-188 K4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

23,72 €

B0D81550 m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,48861 €
B0A31000 kg Clau acer 0,13736 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09370 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,27500 €
B0DZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,52000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,56848 €

Altres conceptes 18,63685 €

P-189 K4DEZA00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, d'alçària superior a 10 m 7,08 €
B0DZZTAA m2 Transport de bastida 0,51000 €
B0DZZMBA m2 Xarxa de protecció tipus mosquitera blanca 0,93500 €

Altres conceptes 5,63500 €

P-190 K4F2ZPEL ud Modificació parcial de la porta entrada al jardí per convertir-la en finestra, mitjançant
l'arrencada de la fusteria existent, la formació d'un ampit amb cambra d'aire, la col·locació del
nou marc i la formació del llindar aristado amb maçoneria i morter. Paret estructural per
revestir de 14 cm d'espessor, de maó perforat hidrofugado, HD, R-20, de 290x140x50 mm,
per revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM
II, de dosatge 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2

595,69 €

B0F1R251 u Maó calat hidrofugat, R-20 de 290x140x50 mm per a revestir, categoria I, HD, segons 27,00000 €
Altres conceptes 568,69000 €

P-191 K4F2ZVVL ud Modificación parcial de la puerta de P. Baja para convertirla en ventana, mediante el
arranque de la carpintería existente, la formación de un antepecho con cámara de aire, la
colocación del nuevo marco y la formación del umbral aristado con mampostería y mortero.
Pared estructural para revestir de 14 cm de espesor, de ladrillo perforado hidrofugado, HD,
R-20, de 290x140x50 mm, para revestir, categoría I, según norma UNE-EN 771-1, colocado
con mortero de cemento CEM II, de dosificación 1:0,5:4 (10 N/mm2) y con una resistencia a
compresión de la pared de 7 N/mm2

483,63 €

B0F1R251 u Maó calat hidrofugat, R-20 de 290x140x50 mm per a revestir, categoria I, HD, segons 10,80000 €
Altres conceptes 472,83000 €

P-192 K4F7RK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

19,46 €

B4F7RK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per 7,05000 €
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,09464 €

Altres conceptes 12,31536 €

P-193 K4F7ZDAF u Formación de hueco de puerta de paso de 400*300 de luz en pared de maó de 15cm. de
grueso amb un HEB120.

507,17 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 142,80000 €
B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consisténcia plàstica, grandária màxima del granulado 20 3,50784 €
B0F1R251 u Maó calat hidrofugat, R-20 de 290x140x50 mm per a revestir, categoria I, HD, segons 0,81000 €
B0FG2JD0 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 c 0,60000 €
B0F1D2N1 u Maó calat, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 0,48000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 30,81000 €
B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,50000 €
B0716000 kg Morter expansiu 19,50000 €
B0F1DE5A u Maó calat, de 250x120x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segon 0,81000 €

Altres conceptes 304,35216 €

P-194 K4F7ZDAL u Apertura de agujero en pared de ladrillo macizo o mampostería de piedra de grueso variable
de acuerdo con la anchura de los dados, con apuntalamiento previo de forjado, formación de
dados de apoyo de hormigón armado HA-25 B10 IIa y acero B-500S y apertura de rozas en
muro. Colocación de perfiles metálicos. Retacado en mortero sin retracción, recubrimiento
con ladrillo cerámico y enlucido con mortero con red de fibra de vidrio sobresaliendo 20 cms.

712,57 €
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del perímetro y aristado de dinteles. Perfiles metálicos 4 HEB-200 y 2 dados 30*30*25.
Incluido retirada retirada perfiles metálicos existentes. Para mejorar la adherencia, la parte
inferior de los perfiles se protegerá con morteros sin retracción y se aplicará arena granada
en seco.

Formación de hueco de puerta de paso de 191*220 de luz en pared de mampostería de
piedra de 70cm. de grueso.

B0F1DE5A u Maó calat, de 250x120x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segon 8,10000 €
B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,50000 €
B8Z1016C m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim d 10,83750 €
B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 50,40000 €
B0F1R251 u Maó calat hidrofugat, R-20 de 290x140x50 mm per a revestir, categoria I, HD, segons 9,18000 €
B0F1D2N1 u Maó calat, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 4,80000 €
B071ZAAA m2 Aplicació de morter de resines adherent al ferro amb incorporació de sorra granada . 7,60320 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,23940 €
B0FG2JD0 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1,3 c 9,00000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €
B0716000 kg Morter expansiu 19,50000 €
B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consisténcia plàstica, grandária màxima del granulado 20 3,50784 €
B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,37700 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 30,81000 €

Altres conceptes 553,35506 €

P-195 K4G21195 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista, col·locada amb morter ciment
1:6

258,54 €

B0432100 m3 Pedra calcària per a maçoneria 33,57500 €
Altres conceptes 224,96500 €

P-196 K4M3AAAB m2 Panell sandwich de fusta i escuma de poliuretà o polietilè expandit amb acabat hidròfug per
la cara exterior i per l'interior en fusta fina vernissada, col·locat sobre estructura de fusta tant
en coberta com en façana, amb junta encadellada amb espiga longitudinal. Mesura en
projecció plana. Gruix 19-80-10

52,58 €

B4M3AAAA m² Panell sandwich de fusta i escuma de poliuretà o polietilè expandit amb acabat hidròfu 34,51000 €
Altres conceptes 18,07000 €

P-197 K522ZA2C ml Regularitzar restes d'imbricacions de ràfec, com l'existent, inclos el corresponent contrapes. 42,04 €

B522A9L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color envellit, de 20 peces/m2, com a m 1,52000 €
B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 2,17000 €

Altres conceptes 38,35000 €

P-198 K522ZA2D ml Construir dos d'imbricacions de ràfec per rematar un muro fins a 70cm, com l'existent, inclos
el corresponent contrapes.

40,68 €

B522A9L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color envellit, de 20 peces/m2, com a m 1,52000 €
B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 12,40000 €

Altres conceptes 26,76000 €

P-199 K522ZA4C ml Restauració de ràfec de 5 imbricacions: 2 de teules i 3 de rasilles a 45º, com l'existent, inclos
el corresponent contrapes.

66,47 €
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B522A9L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual color envellit, de 20 peces/m2, com a m 15,96000 €
B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 2,17000 €

Altres conceptes 48,34000 €

P-200 K548ZZMA m2 Coberta de planxa de 8´´ de zinc texturitzat en safates engatillades damunt làmina drenant
de 5 mm de relleu. incl. part propor. de peces especials, recobriments etc.

109,05 €

B548ZZMA m2 Coberta de planxa  de 8´´ de zinc texturitzat en safates engatillades damunt làmina dr 89,39700 €
B548ZAAB m2 Làmina drenant i airejant resistent de 12mm. 9,36600 €

Altres conceptes 10,28700 €

P-201 K548ZZPM m2 Paramento vertical de plancha de 8´´ de zinc texturizado en bandejas con listones según el
sistema belga sobre lámina drenante de 5 mm de relieve. incl. part propor. de piezas
especiales, recubrimientos, jambas y antepechos etc. Inc. modificación y adapatación
cubierta existente.

169,50 €

B548ZZPA m2 Paramento vertical de plancha  de 8´´ de zinc texturizado en bandejas con listones se 90,43650 €
B548ZAAB m2 Làmina drenant i airejant resistent de 12mm. 9,36600 €

Altres conceptes 69,69750 €

P-202 K5Z2ZBHB U Modificació del forat de porta en pared de 15 per canviar el bastiment de fusta er una porta
metàl·lica

122,94 €

B0F1D2N1 u Maó calat, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 4,32000 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,39944 €

Altres conceptes 117,22056 €

P-203 K5Z2ZBLB m Formar zòcol de paret de maó calat de 10cm damunt ceèrcol formigó amb cambra posterior
farcida de XPS de 5cm. i arrebossa per l'exterior. Mides fins 30 cm.

27,86 €

B7C2B870 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 50 5,79600 €
B0F1D2N1 u Maó calat, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 1,12000 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,39944 €

Altres conceptes 19,54456 €

P-204 K5Z2ZBPB U Modificació del forat de porta en pared de 60, treient el bastiment i la paret, enderrocant
parcialmente els brancals i col·locar una nova porta de entrada.

418,60 €

B0F1D2N1 u Maó calat, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 4,32000 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,39944 €

Altres conceptes 412,88056 €

P-205 K5Z2ZBPF U Modificació del forat de porta en pared de 60, treient el bastiment i la paret i refent
parcialmente els brancals i col·locar una nova porta de entrada.

346,74 €

B0F1D2N1 u Maó calat, de 290x140x75 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 4,32000 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,39944 €

Altres conceptes 341,02056 €

P-206 K5ZBZCZC m Canaló exempts semicirculars de zinc Ø150 texturitzat amb pitet de solape amb la coberta.
Es col·locaran amb brides. El seu entroncament amb el baixant serà mitjançant una peça que
formi caixa i tindran un embornal metàl·lic de protecció. Tindran secció asimètrica per què
desbordin cap a l'exterior.Col·locada amb fixacions mecàniques.

46,94 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,27000 €
B5ZBZCZC m Canaló exempts semicirculars de zinc Ø150 texturiztat amb pitet de solape amb la cob 26,95880 €
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,14800 €
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Altres conceptes 19,56320 €

P-207 K5ZBZRZM u Rasclet de dimensions reduïdes per col·locar com a embornal a les tortugades, Amb material
de zinc de secció suficient..Col·locada amb fixacions mecàniques.

39,46 €

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,27000 €
B5ZBZRZM u Rasclet de dimensions reduïdes per col·locar com a embornal a les tortugades, amb 25,05000 €
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,14800 €

Altres conceptes 13,99200 €

P-208 K5ZDZAAA m Ampit - Escupidor xapa zinc 0,8mm amb retorn superior i goteró inferior , separat 2cm del
mur. Sobresortint lateralment 2cm del buit. Pendent 10º=4-20 - Junta doble pestanya i
segellat al mur i a la fusteria amb silicona natural. Col·locat damunt membrana interposició
resistent 12mm i morter. Desenvolupament fins a 1000mm.

43,45 €

B5ZDZAAA m Ampit - Escopidor xapa zinc 0,8mm amb retorn superior i goteró inferior , separat 2cm 25,24500 €
Altres conceptes 18,20500 €

P-209 K612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb
ciment CEM II

239,81 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 38,88144 €
Altres conceptes 200,92856 €

P-210 K612ZFLA u Reconstruir paret per barrar forat lineal irregular fins a 1m d'amplària.amb retirada de runes a
abocador, inclos repàs perimetral acabta com la resta del mur.

65,14 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 13,95000 €
Altres conceptes 51,19000 €

P-211 K612ZFPA u Barrar forats amb maó massís mides fins 60*60. amb retirada de runes a abocador, inclos
repàs perimetral acabta com la resta del mur.

49,97 €

B0F11240 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x40 mm, categoria I, HD, segons la nor 7,75000 €
Altres conceptes 42,22000 €

P-212 K612ZMP8 U Perforació mecànica amb taladre diàmetre 60 mm de volta/mur de mamconeria de mides
varia fins 0.80 m per pas d'instal·lacions

82,12 €

B0F1D251 u Ladrillo calado, de 29x14x5 cm, para revestir. 0,60000 €
Altres conceptes 81,52000 €

P-213 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

21,69 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 4,05022 €
Altres conceptes 17,63978 €

P-214 K652344P m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
vidre de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

51,39 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 27,60400 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 4,65000 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,87200 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,22080 €
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B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,14713 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,26320 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B7C4K400 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13 1,73040 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 2,88687 €

Altres conceptes 10,83560 €

P-215 K652XX77 ut Reforç de fusta de mides 400x170x40 per envans de guix laminat 11,55 €
BB2ZZ1SS u Peça de fusta amb encaixos a mida per perfileria de guix laminat 4,83000 €

Altres conceptes 6,72000 €

P-216 K652ZRAP u Reforma d'armari desplaçant les peces existents per passar instal·lacions tot formant un
conducte vertical, folrat amb cartróguix a mb 2 de plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 de guix laminat . Inclou el trasllat del quadre i/o l'abocador existents modiifcant les
instal·lacions afectades tan de linies, aigua o desgüàs. Mides aprox 160*350

409,42 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 53,60000 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,56000 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 4,60000 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 11,80000 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 3,81500 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,22080 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 4,65000 €
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,00000 €
B66FZAC5 ml Divisoria separadora prefabricada con tableros de laminados comprimidos a alta presi 0,00000 €
B0F14242 u Ladrillo macizo de elaboración manual R15 N/mm2, de 29x14x4 cm, caras vistas 0,00000 €

Altres conceptes 328,99420 €

P-217 K652ZT4P m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de
12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
vidre de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

35,21 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 2,88687 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 4,65000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,22080 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,87200 €
B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la 13,80200 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,26320 €
B7C4K400 m2 Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13 1,73040 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 1,14713 €
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Altres conceptes 8,45760 €

P-218 K652ZTAA m Formació d'una ampit per amagar instal·lacions amb trasdossat autoportant de plaques de
guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 51 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals
de 36 mm d'amplària, 2 plaques RESISTENT ALTA DURESA de 15 mm de gruix , fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 0.
L'estructura farà forma de L , fixant-la aterra i paret. Les plaques la recobrirán complerta.
Inclou els traus per les reixetes i els espais buits pels registres. Mides exteriors aprox.
550*1100 mm

50,16 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,35000 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,30800 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,33120 €
B0CC5410 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), 5,68000 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,56000 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,42000 €
B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amp 4,65000 €
B7C9H400 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 30 m 6,36300 €
B6B12111 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'am 1,35000 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,13800 €

Altres conceptes 22,00980 €

P-219 K652ZTAM m2 TRASDOSSAT A AUTOPORTANTde plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 51 mm,
muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 2 plaques
RESISTENT ALTA DURESA de 15 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 0

31,01 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,87200 €
B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amp 3,41775 €
B7C9H400 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 30 m 4,16120 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,26320 €
B0CC5410 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), 5,68000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,22080 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €
B6B12111 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'am 0,89775 €

Altres conceptes 10,41130 €

P-220 K652ZTAR m2 Reposició puntual de trasossat de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 51 mm,
muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 2 plaques
RESISTENT ALTA DURESA de 15 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 0

46,63 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €
B6B11111 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amp 3,41775 €
B7C9H400 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 30 m 4,16120 €
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B6B12111 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'am 0,89775 €
B0CC5410 m2 Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), 5,68000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,90000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,22080 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,90600 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,87200 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l 0,26320 €

Altres conceptes 26,03130 €

P-221 K7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250 g/m2, col.locada no
adherida

2,91 €

B7B11M00 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 200 a 250 g/m2 1,54000 €
Altres conceptes 1,37000 €

P-222 K7B2Z30L m2 Làmina separadora de polietilè de 300 µm i 280 g/m2, col.locada no adherida 1,90 €
B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,31900 €
B771Z30L m2 Làmina separadora de polietilè de 300 µm i 280 g/m2, col.locada no adherida 0,55000 €

Altres conceptes 1,03100 €

P-223 K7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell
mitjamossa, col.locades sense adherir

14,93 €

B7C23670 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a co 12,91500 €
Altres conceptes 2,01500 €

P-224 K7C7ZVE5 m2 Aillament amb Làmina viscoelàstica de 5kg. adherida tipus Tecsoud FT-100 gramatge 50/75 7,28 €
B7C7ZVE5 m2 Aïllament amb làmina viscoelàstica de 5kg. adherida 5,90700 €

Altres conceptes 1,37300 €

P-225 K7C7ZVE6 m2 ALE Aillament amb Làmina viscoelàstica de 5kg. amb fixació elàstica 8,78 €
B7CZ1600 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 1,50000 €
B7C7ZVE5 m2 Aïllament amb làmina viscoelàstica de 5kg. adherida 5,90700 €

Altres conceptes 1,37300 €

P-226 K7C9ZABA m Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3 de 60 mm de gruix amb
paper kraft-alumini, col.locada embolicant baixants i col.lectors.

4,84 €

B7C91820 m2 Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft-a 2,82450 €
Altres conceptes 2,01550 €

P-227 K7C9ZEA4 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 25-35 kg/m3, de 100 mm de gruix amb
malla metál.lica, col.locat amb fixacions mecàniques.

11,42 €

B7CZ1A00 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 1,02000 €
B7C96ED0 m2 Feltre de llana mineral de roca de 60 a 70 kg/m3 de 100 mm de gruix amb malla metàl 7,03500 €

Altres conceptes 3,36500 €

P-228 K7CD5412 m2 Pintado trasdos de muro de hormigón. 7,14 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,55400 €
Altres conceptes 5,58600 €

P-229 K7D21522 m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3
de densitat, projectat sobre elements superficials

5,79 €
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B7D20022 m3 Morter de ciment i perlita amb vermiculita pastat i projectat sobre elements superficials 5,79380 €
Altres conceptes -0,00380 €

P-230 K7D69TK1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

42,14 €

B89ZT000 kg Pintura intumescent 20,72600 €
B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,55890 €

Altres conceptes 19,85510 €

P-231 K7D69TK5 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 2543 µm

47,44 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,55890 €
B89ZT000 kg Pintura intumescent 26,02800 €

Altres conceptes 19,85310 €

P-232 K7D6ZHAA m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres
capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 2735 µm

63,22 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,55890 €
B89ZT000 kg Pintura intumescent 30,84800 €

Altres conceptes 30,81310 €

P-233 K7D9ZP12 m2 Cel ras continuu de plaques de fibres minerals REI sobre estructura autònoma. Es tracta d'un
sistema complert de plaques resistents al foc REI-120 amb sol.lucions específiques del
fabricant Producte tipus- Promotect o de prestacions equivalents

73,56 €

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 0,43500 €
B7D9ZP14 m2 Cel ras continuu de plaques de fibres minerals REI sobre estructura autònoma. Es trac 38,11500 €

Altres conceptes 35,01000 €

P-234 K7DZB3HH m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu,
amb resistència al foc EI-180

219,87 €

B7DZC121 u Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x20 217,50000 €
Altres conceptes 2,37000 €

P-235 K7DZEAA1 m Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de
7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel.lular fina i porus tancat, amb una
conductivitat tèrmica 0,035 W/mK, amb resistència al foc RF-120, i aplicat amb pistola

2,35 €

B7DZD111 l Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, d 0,01364 €
Altres conceptes 2,33636 €

P-236 K7DZEBB1 u Junta antifoc RF-120 de protecció de pasatubs diàmetre promig 90 2,60 €
B7DZD111 l Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, d 0,26400 €

Altres conceptes 2,33600 €

P-237 K81126L3 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, esquitxat

23,30 €

Altres conceptes 23,30000 €

P-238 K811RJE2 m2 Repicar i rejuntar façana 23,46 €

Altres conceptes 23,46000 €

P-239 K811ZAE2 m Reparar y rejuntar elements lineals de pedra tallada, traient els elements de tot tipus que
estiguin incorporats fins recuperar el perímetre original.

29,45 €
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Altres conceptes 29,45000 €

P-240 K811ZPE2 m2 Rejuntar elements  de pedra tallada, 18,67 €
Altres conceptes 18,67000 €

P-241 K8121812 m2 Enguixat a bona vista sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

10,77 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07980 €
Altres conceptes 10,69020 €

P-242 K81221P2 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat amb guix C6, segons la normaUNE-EN 13279-1

9,36 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,08400 €
B0521150 kg Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb additius retarda 1,47840 €
B0111000 m3 Aigua 0,01670 €

Altres conceptes 7,78090 €

P-243 K812ZR02 m Repassos de guix en noves parets que barren antics forats, ajustant-los al seu entorn 21,71 €
B0521150 kg Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb additius retarda 0,00990 €

Altres conceptes 21,70010 €

P-244 K8445100 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants
col·locats cada 600 mm, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim

21,80 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,22080 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,51503 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €
B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n 4,77750 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp 0,84252 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am 3,13950 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €

Altres conceptes 9,89835 €

P-245 K844ZFAA m2 Cel ras amb plaques fonoabsorbents taladrades formant damers quadrats, tipus ´´Knauf
D127E B4 de guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix amb fibra mineral, sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

40,18 €

B0CCZFAA M2 Plaques fonoabsorbents taladrades formant damers quadrats, tipus ´´Knauf D127E B4 25,30500 €
B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,26775 €
B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ra 2,29000 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,51503 €

Altres conceptes 9,99592 €

P-246 K844ZFJA m2 Formar jàsseres amb amb plaques fonoabsorbents taladrades forat aleatori amb tancament
traus perimetrals de guix laminat per a revestir de 13 mm de gruix amb fibra mineral, sistema
fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

50,17 €

B0527030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques 0,26775 €
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B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,51503 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €
B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ra 2,29000 €
B0CCZFAA M2 Plaques fonoabsorbents taladrades formant damers quadrats, tipus ´´Knauf D127E B4 25,30500 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €

Altres conceptes 19,98592 €

P-247 K877ZS40 M2 Rejuntat de parament vertical de carreus, amb morter de calç i puzolanes 1:4, acolorit,
elaborat en obra amb formigonera de 165 l, amb buidatge i neteja prèvia del material existent
a les juntes

10,76 €

Altres conceptes 10,76000 €

P-248 K8781120 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre
i amoníac

15,93 €

B0175100 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 1,48050 €
B0122110 kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH neutre 6,77963 €
B0111000 m3 Aigua 0,50100 €

Altres conceptes 7,16887 €

P-249 K8781170 m2 Neteja de parament de pedra amb raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, 8 bar 14,24 €
B03J2000 kg Micropartícules de vidre en pols 6,48000 €
B0111000 m3 Aigua 0,00334 €

Altres conceptes 7,75666 €

P-250 K878ZCPA m2 Neteja mecnica en sec a pinzell per a l'extracció dels dipòsits superficials sense cohesió
amb el suport, així com l' extracció de possibles materials afegits i dels materials impropis
presents damunt la superfície.

3,91 €

Altres conceptes 3,91000 €

P-251 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat
amb pinzell en tres capes

10,59 €

B8ZAS000 kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural 4,97169 €
Altres conceptes 5,61831 €

P-252 K881ZHA M2 Estucat una capa de blanquejat amb pasta de calç grassa o hidràulica. i pols de marbre amb
acabat arrebossat o raspallat, inclou capes de preparació dels murs, capa de suport amb
armadura plàstica, tipus mallatex o semblant y capa d'acabat. Inclou el remarcat dels llindars
de les obertures, dels forats d'antigues biguetes empotrades i de les teulades adossades i les
zones massisses d'aquelles obertures que es mantinguin tancades en canvi de pla.

59,37 €

B8818000 m3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4 4,49580 €
B8819000 m3 Pasta de calç grassa i pols de marbre 0,69136 €
B8Z1016C m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim d 2,67750 €
B8817000 m3 Morter preparat de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3 2,85685 €

Altres conceptes 48,64849 €

P-253 K894VDJ0 M2 Rascar i desoxidar fins a treure pintura de biga composta de perfils d´acer 16,86 €
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,32764 €

Altres conceptes 14,53236 €

P-254 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

4,38 €
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B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,53938 €
Altres conceptes 2,84062 €

P-255 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,46 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22522 €

Altres conceptes 2,58453 €

P-256 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,16 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22584 €

Altres conceptes 3,28391 €

P-257 K898ZPCA m2 Pintat de parament de voltes , a la calç ref. 20/LC4 de la sèrie PINTURES DE CALÇ de
NATURCAL o similar, amb dues capes

7,88 €

B89Z2000BX kg Pintura de cal hidráulica natural con aditivos, de color con un grado de pigmentación a 4,59928 €
Altres conceptes 3,28072 €

P-258 K89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

18,40 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,67750 €
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,32764 €

Altres conceptes 13,39486 €

P-259 K89AZBB0 m2 Pintat de fusta amb capa de protecció, una segelladora i dues d'acabat d'esmalt brillant en
base aquosa a porus obert, prèvia immersió en autoclau per a tractament antixilófags

17,94 €

B89ZZB00 kg Esmalt sintètic en base aquosa. 2,86275 €
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,03500 €
B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

Altres conceptes 13,39200 €

P-260 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

20,13 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,55584 €
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,88750 €

Altres conceptes 14,68666 €

P-261 K89BAEJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb esmalt martelé, amb
una capa de imprimación antioxidant i 2 d'acabat

19,52 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,28200 €
B89ZN000 kg Esmalt martele 3,84250 €

Altres conceptes 13,39550 €

P-262 K89BPCP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 12 cm, amb esmalt de
poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

16,61 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 1,56200 €
B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 1,61000 €

Altres conceptes 13,43800 €

P-263 K89BPDP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 12 cm, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

17,95 €
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B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 1,56200 €
B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 2,95500 €

Altres conceptes 13,43300 €

P-264 K89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

3,95 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,23899 €
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,42840 €

Altres conceptes 3,28261 €

P-265 K8A42BC1 m2 Envernissat de biga de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la superfície mat

14,38 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 1,03500 €
B8AZB000 kg Vernís sintètic 1,71870 €

Altres conceptes 11,62630 €

P-266 K921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 24,51 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 18,34250 €
B0111000 m3 Aigua 0,08350 €

Altres conceptes 6,08400 €

P-267 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de
50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

8,55 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 5,10695 €
Altres conceptes 3,44305 €

P-268 K9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de espesor y tamaño máximo de 50 a 70 mm, con extendido y
compactado del material

10,94 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 6,80799 €
Altres conceptes 4,13201 €

P-269 K93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

15,97 €

B0651080 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,60256 €
Altres conceptes 7,36744 €

P-270 K936ZRB0 m2 Solera  de formigó HA-25/P/20/I, para formar rampa  damunt paviemnt existents
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des
de camió

23,33 €

B0651080 m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,60256 €
Altres conceptes 14,72744 €

P-271 K93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 8,01 €
B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01061 €

Altres conceptes 7,99939 €

P-272 K93AZPA0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 7 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 previ
aplicació de capa adhesiva en gruixos inferiors a 4 cms.

11,70 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,92000 €
Altres conceptes 9,78000 €

P-273 K9B1ZPAA m2 Hidrofugat de paviment de formigó per colmatación de porus. 6,17 €
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B8B1ZPAA kg Hidrofugat de paviment de formigó per a colmatación de porus. 2,29500 €
Altres conceptes 3,87500 €

P-274 K9B3ZM3K m2 Piezas de pavimento cortadas de plancha de piedra natural tipo Figueres con una cara
pulida y abrillantada, precio alto, de 60 mm de espesor colocada a pique de maceta con
mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l

142,26 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,55200 €
B0G1ZM4K m2 Marchapie  de plancha de pavimento con piezas de piedra natural tipo Figueres con u 113,50380 €

Altres conceptes 28,20420 €

P-275 K9DBZSLT m2 Paviment gres porcelánico C1 i C3 no lliscant de 3015 Tipus Grespania Abadia o similar,
col·locat amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntado amb lechada CG1 (UNE-EN
13888)

42,36 €

B0FHZSLT m2 Paviment gres porcelánic M2 no lliscant de 6040, col·locat amb morter adhesiu C1 (U 26,35360 €
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,24128 €
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,44175 €

Altres conceptes 13,32337 €

P-276 K9DBZZ2W ml Sòcol per a rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular preu mitjà, de 16 a 25 peces
m2, col·locat en truc de masseta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

30,33 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,44175 €
B0FH6173 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 7,66000 €
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,24128 €

Altres conceptes 19,98697 €

P-277 K9G1ZB42 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat amb bomba, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat en pastilles
definides per tires de pedra.

128,55 €

B06B1300 m3 Hormigón para pavimentos HF-3,5 MPa de resistencia a flexotracción y consistencia p 63,66150 €
Altres conceptes 64,88850 €

P-278 K9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 6 cm

4,97 €

Altres conceptes 4,97000 €

P-279 K9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5
cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

5,87 €

B9U49007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster 2,20320 €
B0711000 kg Morter adhesiu 0,11000 €

Altres conceptes 3,55680 €

P-280 K9VZU001 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandaria màxima
del granulat 10 mm

23,71 €

B0A31000 kg Clau acer 0,40800 €
B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, 1,61622 €
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 0,64250 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €

Altres conceptes 20,90328 €

P-281 K9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

2,38 €
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01170 €
Altres conceptes 2,36830 €

P-282 K9Z51575 m Tapajuntas de pavimento de pavimento, para junta de 30 mm de anchura media, con perfil de
neopreno y soporte de latón, colocando préviamente el soporte

141,24 €

B9Z51575 m Perfil de neopreno y soporte de latón, para juntas de pavimento de 30 mm de anchura 134,10600 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

Altres conceptes 6,53400 €

P-283 KA1DZVAC u Finestra rectangular. Secció dels muntants 107 cm. Obertura oscil·lobatent. Marco duella
tapaboca en brancals amb esqueixada. Escopidor incorporat. Junta pelfut tallavents. 4
frontisses en cada fulla. Una fulla. Med. Aprox. 105110. Fusta serà d'iroko per envernissar.

493,79 €

BAZGT260 u Ferratge per a finestra, tipus frontissa en T, amb dues fulles batents 10,31000 €
BA1DZVAC U Finestra rectangular. Secció dels muntants 107 cm. Obertura oscil·lobatent. Marc duell 336,60000 €
BAZGZFCA ud. Frontisses tipus pomela de qualitat alta y alta resistència. 64,74000 €

Altres conceptes 82,14000 €

P-284 KA1DZVAE u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment doella
tapaboca en brancals enesqueixada. Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full.
Med. Aprox. 95*145. Fusta de iroc envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK

547,07 €

BAZGZFCA ud. Frontisses tipus pomela de qualitat alta y alta resistència. 32,37000 €
BAZGT260 u Ferratge per a finestra, tipus frontissa en T, amb dues fulles batents 10,31000 €
BA1DZVAE UD Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment 399,00000 €

Altres conceptes 105,39000 €

P-285 KA1DZVAH u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment doella
tapaboca en brancals enesqueixada. Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full.
Med. Aprox. 53*70. Fusta de iroc envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK

353,40 €

BAZGZFCA ud. Frontisses tipus pomela de qualitat alta y alta resistència. 21,58000 €
BA1DZVAH UD Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment 275,00000 €
BAZGT260 u Ferratge per a finestra, tipus frontissa en T, amb dues fulles batents 10,31000 €

Altres conceptes 46,51000 €

P-286 KA1DZVAI u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment doella
tapaboca en brancals enesqueixada. Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full.
Med. Aprox. 89*100. Fusta de iroc envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK

433,40 €
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BAIDZVAI UD Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura oscil·lobatent. Bastiment 355,00000 €
BAZGZFCA ud. Frontisses tipus pomela de qualitat alta y alta resistència. 21,58000 €
BAZGT260 u Ferratge per a finestra, tipus frontissa en T, amb dues fulles batents 10,31000 €

Altres conceptes 46,51000 €

P-287 KABGZBMQ u Barana de balconera de 105cm d'altura de ferro forjat. Consisteix en una platina superior i
inferior de 100x10mm col·locades a 30 º i amb un recolçament intermig, separades 60mm de
la paret. Barrots quadrats de 15mm, separació màxima entre ells de 100mm. Ancoratges a
façana amb pipes. Mides aprox: 2500x1050mm

679,57 €

BABGZBMQ u Barana de 105cm d'altura de ferro forjat. Consisteix en una platina superior i inferior d 225,00000 €
Altres conceptes 454,57000 €

P-288 KABGZCXA u Coberta inclinada de placa de policarbonat de cambra trsalluit de 60mm combinat amb una
part de xapa metál·lica grecada galvanitzada acabada lacada, incorporant pitets per acollir de
manera estanca els tubs frigorífics de 3 circuits dobles i 4 conductes de ventilació. Inclou
l'estrauctura galvanitzada de suport i els eleemnts perimetrals ecaients per fer goterons i
solapaments correstes. Mides generals aprox.4500*1500

411,29 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elemen 59,50000 €
BABGZCXA u Coberta inclinada de placa de policarbonat de cambra trsalluit de 60mm combinat amb 125,00000 €

Altres conceptes 226,79000 €

P-289 KABGZJNQ u Reixa de seguretat com les existents a la façana fins assolir 1,10m del punt més alt a menys
de 1,5m al voltant. Ancoratges a façana amb grapes o tacs químics. Mides aprox: 70x70cm

223,11 €

BABGZJNQ u Reixa de seguretat com les existents a la façana fins assolir 1,10m del punt més alt a 95,00000 €
Altres conceptes 128,11000 €

P-290 KABGZPCK u MÒDUL DE PORTA CORREDISSA DE 30002250+ UNA PART FIXA DE 2000*2250 MM.
ESTRUCTURA DE TUBULAR GALVANITZACIÓ 100*100/2 FOLROS DE XAPA CALADA
COM EN COMPTADORS. REFUNDIT PERIMETRAL DE 3 CMS.
TIRANT d12 DE ARRIOSTRAMENT EN FULLES PORTES I DOBLES MÒDULS.
els MUNTANTS EXTREMS ES FIXARAN .Als MURS ADJACENTS, AMB VARILLES
HORITZONTALS CADA 50CM.. AMB UNA VERTICAL CONTÍNUA Al CENTRE. Suspeses a
5cm del terra.

2.347,22 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 91,92000 €
Altres conceptes 2.255,30000 €

P-291 KABGZPPK u Doble porta incorporada a l'estructura del badalot amb pany de seguretat amaestrejat. 3
frontisses per porta. Estructura de tubular galvanitzat 100*100/2 folres de xapa calada com la
que hi ha a l'armari d'escomeses de la façana nord. Refós perimetral de 3 cms.
Tibant d12 d'arriostrameno en fulls de  portes i dobles mòduls.
Els muntants extrems es fixaran als murs adjacents, amb varetes horizontals cada 50cm.
Amb una vertical continua al centre.
Mides generals aprox. 2280*2000.

923,38 €

BABGZPPK U Doble porta incorporada a l'estructura del badalot amb pany de seguretat amaestrejat. 550,00000 €
Altres conceptes 373,38000 €

P-292 KAF1ZCCG u Peça de secció corba, folrada amb xapa d'alumini semidura, tipus 1050 o 5005, damunt una
estructura de quadernes i llarguers de tubulars galvanitzats 30*30*1.5, fixada pels extrems
amb pletinas 60*6 als murs amb 3 M-10 i tres tensors intermitjos de cable fijaxts amb
embellidors a la volta. Disposarà de suports per col·locar altres instal·lacions. Tot el conjunt
estarà lacat en RAL a triar. Mides aprox. 4850*850*350 mm

863,80 €

BAF1ZCCG u Peça de secció corba, folrada amb xapa d'alumini semidura, tipus 1050 o 5005, damu 725,00000 €
Altres conceptes 138,80000 €
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P-293 KAF2ZPS1 u Porta exterior d'alumini, sistema complert de qualitat SUPERIOR S-250kg i Permeabilitat a
l'aire - A>= clase 2; Estanqueitat a l'aigua>=7a; Resistència al Vent >=B3. Um<4W/m2 i
R>30dB. segons resultats d'assaigs. Totes les portes disposaran de fixador i pany de
seguretat, dispositiu antipànic de lliscament, sèrie Tempro amb regulador de fulls de
tancament i molles de tancament amagat del tipus Geze Boxer 2-4 o semblants. Mides
2000*2900 amb dos fulls i una tarja. Tirador pel dos costats de AISI316 D30mm L 50mm

1.122,04 €

BAF2ZPS1 U Porta exterior d'alumini, sistema complert de qualitat SUPERIOR S-250kg  i Permeabil 625,00000 €
BASAZTE1 U dispositiu antipànic de lliscament, sèrie Tempro amb regulador de fulls de tancament 250,00000 €
BASAZTIA u Tirador pel dos costats de AISI316 D30mm L 50mm 150,00000 €

Altres conceptes 97,04000 €

P-294 KAF4ZCLM m2 Envidriament de sostre amb estructura d'alumini reforçada amb perfils suficients per absorbir
les sol·licituds i reduir les fletxes segons les Normes prèvia justificació de càlcul a presentar
per l'empresa instal·ladora. Realitzat amb perfils d'alumini d'extrusió en aliatge Al Mg Si 0,5
F22; qualitat anodizable (UNEIX 38337 /L-3441), per a una sobrecàrrega de manteniment o
de neu. Juntes exteriors i interiors d'EPDM adequades als vidres. Les cantonades de les
juntes exteriors estaran vulcanitzades. Serà del tipus de sistema de ruptura de pont tèrmic i
disposaran de certificats d'aïllament acústic i tèrmic de les mateixes característiques que les
sol·licitades per l'envidrament. La fixació lateral del perfil portant d'alumini es realitzarà amb
ancoratges inox i resines i separadors de neoprè. El lucernari incorporarà el sistema de
fixació a l'estructura portant de l'edifici: s'ancorarà al mur de pedra mitjançant ancoratges
HYT70 i varetes HAS M-12 de 400mm. Es col·locaran separadors cilíndrics de neoprè o
similar. Per l'interior, en l'entrega a les façanes, l'estructura disposarà d'un perfil U de 15*15
que provocarà un refundit per absorbir les irregularitats de l'obra.Tots els elements metàl·lics
hauran d'estar protegits per evitar el pont electrolític entre ells. Mòduls de 2000*1000
aproximadament. Lliurament perimetral refundit flotant amb separadors. En els plànols,
s'esquematitzen les solucions formals que es desitgen, que l'industrial adaptarà al sistema
que presenti. Els canals d'evacuació dels perfils sortiran a l'exterior. Tot aquest perímetre
estarà folrat amb material 50mm d'aïllant tèrmic per evitar el pont tèrmic i la condensació,
folrat amb xapa d'alumini. Exteriorment disposarà d'un mimbel de xapa plegada d'alumini
dúctil i soldable que s'encastarà en la façana i/o solaparà a la segona canal de teula més
propera. Aquesta unió s'omplirà interiorment amb escuma. Sistema complet de qualitat
SUPERIOR. Producte tipus Schuko o de prestacionsequivalents mitjançant certificació de
Laboratori Oficial. L'industrial que realitzi l'obra ha d'emparar la seva proposta amb la
conformitat expressa i escrita del fabricant del sistema.

Requeriments tècnics.
Grups de classificació.
Estanquitat a l'aigua i permeabilitat a l'aire segons DIN 18055.
Grup de classificació: A-3/I-4/V-4.
Càrregues:
Càrrega de vent segons CORRENT 120 Kg/m²
Càrrega de neu segons CORRENT 50 Kg/m²
Sobrecàrregues (laterals) segons DIN 1055, parteix 3 50 Kg/m²
Tractament superficial.
a) Anoditzat, amb tractament previ.
b) Lacat.

El color RAL del lacat serà elecció de la Direcció Facultativa. El color elegit serà comunicat
després de l'adjudicació de les feines. Per a l'elecció del color s'utilitzarà la taula|post RAL,
per la qual cosa no s'inclouen els colors metal·litzats.

c) Lacat.
Lacat amb PVDF. El lacat de perfils i/o xapes d'alumini amb PVDF es realitzarà seguint les
directrius del fabricant de la laca.
El procés de lacat estarà avalat pel segell de Garantia de Qualitat corresponent.

L'envidrament del sostre disposarà com a mínim d'un vidre laminar 5.5 a l'interior, una
càmera deshidratada de 20mm, farcida d'argò al 95% i un vidre trempat de 8mm a l'exterior.
TL 61%. O=1.7 W/m2K,Fg=0.29, Rw 39 dB, RA-37dBRa,tr- 34dB. Ús 1C2/1B1. La làmina
tremplada sobresortirà de la càmera un mínim de 100mm en l'aresta inferior dels vidres
perimetrals, que no disposaran de tapeta. Aquesta part s'enfosquirà amb silicona

195,60 €
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellaments, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocompone 3,38250 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,17200 €
BAF4ZCLM m2 Envidriament de sostre amb estructura d'alumini reforçada amb perfils suficients per a 145,00000 €

Altres conceptes 46,04550 €

P-295 KAF4ZCLX m2 Tancament vidriat format per 5 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb sistema de
finestres corredisses per la cara interior, perfil ruptura pont tèrmic, sistema unicitiy o semblant
de perfil estret i escamotejable. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Vidre 6 amb cambra de
12 i vidre exterior laminat 3+3. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Uso 1B1.
Dimensions generals 3630*3100 amb 4 mòduls en horitzontal i 3 en vertical. Incorpora
sengles encimeres de 2 HPL 13mm encolats amb una llargària total de 3050 i una amplària
de 660 incorporant les guies de les finestres enrasades. Disposarà de 6 acartelaments de
xapa AISI

1.748,73 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellaments, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocompone 3,38250 €
BAF4ZCLX u Tancament vidriat format per 5 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb sistema de 1.560,00000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,17200 €

Altres conceptes 184,17550 €

P-296 KAF4ZCLY m2 Tancament vidriat format per 3 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb vidres fixes, perfil
ruptura pont tèrmic. Incorpora una porta d'alta qualitat. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA.
Vidre 6 amb cambra de 12 i vidre exterior laminat 3+3. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA.
Uso 1B1.
Dimensions generals 2270*3000 amb 2 mòduls en horitzontal i 2 en vertical. Incorpora un
sòcol de xapa amb fusta interior per folrar un recerscut d'obra de 155mm d'alçària.

1.246,64 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,17200 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellaments, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocompone 3,38250 €
BAF4ZXLY u Tancament vidriat format per 3 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb vidres fixes, 1.150,00000 €

Altres conceptes 92,08550 €

P-297 KAF4ZCLZ m2 Tancament vidriat format per 3 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb vidres fixes, perfil
ruptura pont tèrmic. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Vidre 6 amb cambra de 12 i vidre
exterior laminat 3+3. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Uso 1B1.
Dimensions generals 2515*3550 amb 2 mòduls en horitzontal i 2 en vertical. Incorpora un
sòcol de xapa amb fusta interior per folrar un recerscut d'obra de 285mm d'alçària.

1.546,64 €

BAF4ZXLZ u Tancament vidriat format per 3 muntant d'alumini lacat secció 120*60 amb vidres fixes, 1.450,00000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,17200 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellaments, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocompone 3,38250 €

Altres conceptes 92,08550 €

P-298 KAF4ZDVA u Tancament vidriat format cantonada per 3 muntants i traveser superior AISI de seccció
reduida. Una cara amb un vidre fixe 4+4 i l'altra amb una porta de vidre trempat. 10mm i dos
laterals de vidre fixe 3+3. Uso 1B1. Pany de seguretat amaestrejat. Frontisses AISI per vidre.
Dimensions generals 1400+2000*2100.

1.246,64 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,17200 €
BAF4ZDVA u Tancament vidriat format cantonada per 3 muntants  i traveser superior AISI de seccci 1.150,00000 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellaments, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocompone 3,38250 €

Altres conceptes 92,08550 €

P-299 KANA5186 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

30,54 €
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BANA5186 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d 30,54000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-300 KANAX210 u Col.locació de bastiment de fusta en forat d'obra realitzant encaixos en el parament per
empotrar les gafes. Pb. 21

67,17 €

BANA5186 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d 30,54000 €
Altres conceptes 36,63000 €

P-301 KAPGZEA2 u Folrat de bastiment de base de 22.5, per a porta de fulles batents, amb fusta per acabat en
HPL per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, DM hidròfug
especial de color 19mm.

37,85 €

BAZ2ZEA2 m Folrat de bastiment de base de 22.5, per a porta de fulles batents, amb fusta per acab 23,50000 €
B0A31000 kg Clau acer 0,06800 €

Altres conceptes 14,28200 €

P-302 KAQDX127 U Increment per mestrejament de claus en varis nivells 24,79 €
BAQDX127 U Mestrejament de claus amb diferents nivells de jerarquia. 24,79000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-303 KAQDZCHE U Fulla batent per a porta interior, de fusta acabades en HPL de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior massissa de
fusta, de 80 cm d'amplària (>78 llum lliure) i de 210 cm d'alçària amb fusta envernissada de
color especial amb espiell D25 de vidre 5+5.Totes les portes seran del tipus massisses de
gruix mínim 40mm amb 2 taulers 8mm i cantells reforçat. Rw=30dBA. Disposaran de pany
amb clau mestra i 4 frontisses. Les manetes seran massisses d'acer inox amb protector
quadrat. Models adaptats a minusvàlids.

117,23 €

BASAZAA1 u Espiell  rodó D25cm de vidre 5+5 13,00000 €
BAQDZC8A u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a envernissar i de 40 mm de gruix, de car 68,00000 €
BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 15,09000 €

Altres conceptes 21,14000 €

P-304 KAQDZCNE U Fulla batent per a porta interior, de fusta acabades en HPL de 40 mm de gruix, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior massissa de
fusta, de 80 cm d'amplària (>78 llum lliure) i de 210 cm d'alçària amb fusta envernissada de
color especial amb espiell D25 de vidre 5+5.Totes les portes seran del tipus massisses de
gruix mínim 40mm amb 2 taulers 8mm i cantells reforçat. Rw=30dBA. Disposaran de pany
amb clau mestra i 4 frontisses. Les manetes seran massisses d'acer inox amb protector
quadrat. Models adaptats a minusvàlids.

158,46 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 15,09000 €
BASAZAA1 u Espiell  rodó D25cm de vidre 5+5 13,00000 €
BAQDZC8A u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a envernissar i de 40 mm de gruix, de car 108,80000 €

Altres conceptes 21,57000 €

P-305 KAQDZCRE U Reparació de porta exterior, de fusta massissa de delgas 0.80*2,10 cm, repassant l'ajustatje,
repossant els ferratges i els llistons de vidre, adaptant-los a vidre de cambra.

104,53 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 15,09000 €
Altres conceptes 89,44000 €

P-306 KASAZ09C u Porta tallafocs metàl.lica, EI2 60- C5, d'una fulla batent AMB ESCOPIDOR PER
EXTERIORS, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col.locada

361,52 €

BASAZ09C U Porta tallafocs metàl.lica, EI2 60- C5, d'una fulla batent AMB ESCOPIDOR PER EXTE 325,00000 €
Altres conceptes 36,52000 €

P-307 KB12ZISA u Element per resoldre la fixació de les diverses instal·lacions amb suports de platina 30 * 6
formant ponts, grapes o triangulant quan aquelles pengen del sostre més de 5 cms

56,81 €
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BB12ZISA U Element per resoldre la fixació de les diverses instal·lacions amb suports de platina 30 11,88000 €
B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 11,49000 €

Altres conceptes 33,44000 €

P-308 KB12ZISM u Element per resoldre la fixació de les diverses instal·lacions amb suports de platina 30 * 6
formant ponts, grapes o triangulant quan aquelles pengen del sostre més de 5 cms.
Dimensions més grans de 1000*250. Inclòs suports antivibratoris tipos cautxú o neopré per
exteriors en plaques de 250*250*12

81,08 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 11,49000 €
BB12ZISM u Element per resoldre la fixació de les diverses instal·lacions amb suports de platina 30 25,00000 €

Altres conceptes 44,59000 €

P-309 KB12ZRRA ud Restauració de reixa de ferro forjat, adaptant-la a nous nivells, desrovellant-la, substituint
element corroïts, deteriorats i reposant els que faltin per al seu correcte funcionament de
seguretat, així com la seva percepció estètica. Incl. pany de seguretat en tancament existent.
Med. aprox. 226*308 composta per dues filles i un fix superior.

1.363,60 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elemen 95,20000 €
B812ZRRA ud Restauració de reixa de ferro forjat, adaptant-la a nous nivells, desoxidant, substituint 179,80000 €

Altres conceptes 1.088,60000 €

P-310 KB15ZBAE m Doble passamà AISI 316 de D43 fixat en platines 100*10 cada 990mm. El superior soldat a
l'extrem d'aquelles - tallades a 60º i l'inferior soldat amb una pipa de D10mm. En la part
inferior tindrà un sòcol del mateix material de 10010 . Barrots D15 cada 110 mm. Els suports
tindran una placa inferior a 15015006 fixat a terra amb 3 ancoratges químics. Junta inferior
refosa emplenada de silicona natural. Alçada total 900mm.

164,52 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 7,66000 €
BBA5ZBAE m Doble passamà AISI 316 de D43 fixat en platines 100*10 cada 990mm. El superior sol 131,25000 €

Altres conceptes 25,61000 €

P-311 KB15ZPM2 m Passamans per a escala AISI316 esmerilat amb un tub Ø32/1.5 soldat en pipes Ø8, fixades
al mur corresponent encastades 150mm amb resines .

93,84 €

BB15ZPM2 ml Passamans per a escala AISI316 esmerilat amb un tub Ø32/1.5 soldat en pipes Ø8, fix 68,25000 €
Altres conceptes 25,59000 €

P-312 KB15ZPM4 m Pasamanos doble AISI316 esmerilado con dos tubos Ø42/1.5 soldado en pipas Ø8, fijadas
al muro correspondiente empotradas 150mm con resinas

114,84 €

BB15ZPM4 ml Pasamanos  doble AISI316 esmerilado con  dos tubos Ø42/1.5 soldado en pipas Ø8, fi 89,25000 €
Altres conceptes 25,59000 €

P-313 KB92ALD1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics, de
20x13 cm, amb suport, fixada mecànicament

36,39 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €
BB92ALD1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb caràcters alfanumèrics 29,25000 €

Altres conceptes 6,84000 €

P-314 KB92U001 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o
pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament

33,31 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €
BB92UA01 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pi 26,17000 €

Altres conceptes 6,84000 €

P-315 KC171344 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de
gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

42,86 €
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BC171B40 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 m 28,89000 €
Altres conceptes 13,97000 €

P-316 KC17ZAKA m2 Doble envidrament, conjunt format per un vidre Laminat acústic 55.1(5+5), a l'exterior, i un
altre laminatge acústic 44.1 (4+4) a l'interior, cambra d'aire deshidratada de 20 mm amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral. Fixació sobre fusteria amb encunyat
mitjançant colzes de suport, perimetrals, laterals i segellat en fred amb silicona, amb un
Rw=>48db, factor solar <=0.35 i Tl>=60%. Producte tipus ISOLAR GLASS MULTIPACT
AKUSTEX L11 55.1 baixa emisividad i MULTIPACT AKUSTEX L9 o de prestacions
equivalents mitjançant certificació de Laboratori Oficial.

204,69 €

BC17ZAKA m2 Doble envidrament, conjunt format per un vidre Laminat acústic 55.1(5+5), a l'exterior, 193,05000 €
Altres conceptes 11,64000 €

P-317 KC1FZE21 m2 Vidre laminar 55.2 a l'interior, una càmera deshidratada de 20mm, farcida d'argò al 95% i un
vidre trempat de 8mm a l'exterior. TL 61%. O=1.7 W/m2K,Fg=0.29, Rw 39 dB, RA-37dBRa,tr-
34dB. Ús 1C2/1B1. Amb 2 làmines de PVB. La làmina tremplada sobresortirà de la càmera
un mínim de 100mm en l'aresta inferior dels vidres perimetrals, que no disposaran de tapeta.
Aquesta part s'enfosquirà amb silicona.
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

142,95 €

BC1FZE21 m2 Vidre laminar 55.2 a l'interior, una càmera deshidratada de 20mm, farcida d'argò al 95 115,00000 €
Altres conceptes 27,95000 €

P-318 KC1GZP4L m2 Vidre aïllant de dos vidres tipus Planitherm ultra N-6-12-3+3. U=1,6; TL=81%; Fa/g=<29%
Ra, Tr= 28dBa. Butiral acústic.amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell ==3
UNE EN 12600:2003 ,col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC o
llistons de vidre

95,84 €

BC1GZP4L m2 Vidre aïllant de dos vidres tipus Planitherm ultra N-6-12-3+3. U=1,6; TL=81%; Fa/g=<2 82,00000 €
Altres conceptes 13,84000 €

P-319 KD115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

16,28 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,04000 €
BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,33000 €
BD135270 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, a 1,48750 €

Altres conceptes 12,42250 €

P-320 KD115371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN
1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

17,62 €

BDY3E300 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm 0,05000 €
BD135370 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, a 1,90000 €
BDW3E300 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm 3,25000 €

Altres conceptes 12,42000 €

P-321 KD15AZ51 m Baixant de tub de zinc amb unió doblegada diàmetre 110mm, de 0,6mm de gruix, incloses les
peces especials, fixades mecànicament amb brides.

76,81 €

BDY45C30 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada d 0,85000 €
BD145C30 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 125 mm i 0,6 mm de gruix 8,20050 €
BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 9,19000 €

Altres conceptes 58,56950 €

P-322 KD353652 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

155,47 €
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 9,35946 €
B0111000 m3 Aigua 0,00167 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30990 €

Altres conceptes 145,79897 €

P-323 KD35ZH52 u Arqueta de pas per a tapa enregistrable, de 60*60 cm i 120 cm de profunditat, amb paret de
maó perforat de 29x14x10 cm, esquerdejada amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra amb
formigonera de 165 l i arrebossada interiorment

387,01 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 18,90000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,61980 €

Altres conceptes 367,48853 €

P-324 KD35ZS70 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 70*70 cm i 150 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

240,00 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30990 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 36,00000 €

Altres conceptes 203,68843 €

P-325 KD5A5F00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre 8,60 €
BD5B1F00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre 2,20500 €

Altres conceptes 6,39500 €

P-326 KD5L1410 m2 Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de polipropileno y una estructura
drenante, de 22 mm de espesor y 950 g/m2, colocada sin adherir

11,95 €

BD5L1400 m2 Làmina multicapa formada per dos feltres de polipropilè i una estructura drenante, de 10,58400 €
Altres conceptes 1,36600 €

P-327 KD5LZ410 M Perfil superior per a làmina multicapa formada per dos feltres de polipropilè i una estructura
drenant, de 22 mm d'espessor i 950 g/m2, col·locada sense adherir

11,95 €

BD5L1400 m2 Làmina multicapa formada per dos feltres de polipropilè i una estructura drenante, de 10,58400 €
Altres conceptes 1,36600 €

P-328 KD7K3323 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix

44,47 €

BDW3E800 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm 4,33290 €
BD7K3320 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i d 9,55200 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,62748 €
BDY3E800 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm 0,22000 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,24553 €

Altres conceptes 22,49209 €

P-329 KD7K3333 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix

51,84 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 7,19070 €
BD7K3330 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i d 17,90880 €
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BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,54000 €
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 2,77002 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,19320 €

Altres conceptes 17,23728 €

P-330 KD7KPP9T m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 160 mm, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10
cm sobre el tub amb formigó

45,11 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,54000 €
BD13E970 m Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 m 20,82000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, am 3,24765 €
BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 7,19070 €

Altres conceptes 13,31165 €

P-331 KD7KPPBT m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 200 mm, en solera de 10 cm i farcit fins a 10 cm
sobre el tub amb formigó

64,18 €

BDY3EB00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm 0,97000 €
BDW3EB00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm 13,93590 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, am 3,24765 €
BD13EB70 m Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 200 m 32,71500 €

Altres conceptes 13,31145 €

P-332 KD7KVP8T m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 125 mm, en solera de 10 cm i farcit fins a 10 cm
sobre el tub amb formigó

58,48 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,54000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, am 3,24765 €
BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 7,19070 €
BD13E970 m Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 m 20,82000 €
BD13VP8T m Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 m 13,37000 €

Altres conceptes 13,31165 €

P-333 KD7KZCCA U CONEXIÓ CLAVEGUERA 278,40 €

BDY3ED00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm 2,32000 €
BDW3ED00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm 22,00770 €
BD13ED70 m Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 250 m 51,66000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, am 3,24765 €

Altres conceptes 199,16465 €

P-334 KD7KZSRT U Sifón registrable de corto recorrido con docble registro D200 de polipropileno 92,55 €
BD13ED70 m Tub de polipropilè, àrea d'aplicació BD segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 250 m 51,66000 €
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, am 3,24765 €
BDW3ED00 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm 22,00770 €
BDY3ED00 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm 2,32000 €

Altres conceptes 13,31465 €

P-335 KDB17430 u Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y de planta 1,05x1,05 m 16,17 €
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B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima de l'àrid 20 mm, am 9,63985 €
Altres conceptes 6,53015 €

P-336 KDD1A094 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter de ciment 1:6

93,25 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 67,85100 €
Altres conceptes 25,39900 €

P-337 KDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:6

18,59 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 4,75000 €
Altres conceptes 13,84000 €

P-338 KDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

165,91 €

BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan 147,28000 €
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 0,77724 €

Altres conceptes 17,85276 €

P-339 KDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

70,92 €

BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 53,36000 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,14060 €

Altres conceptes 17,41940 €

P-340 KDKZZMTA u mODIFICACI TAPA ARQUETA 188,99 €

BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 53,36000 €
B0704200 t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel 1,14300 €

Altres conceptes 134,48700 €

P-341 KE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre
sense gruixos definits, col·locat

28,59 €

BE4414S0 m Conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de 125 mm de diàmetre sense gruixo 5,81000 €
Altres conceptes 22,78000 €

P-342 KEM3Z312 u Extractor helio-centrífugo, monofásico para 230 V, de 150 mm de diámetro de las
características principales siguientes:
Modelo de referencia: TD-500/150 de S&P
Velocidad: 1.950 rpm
P.máxima: 44W
Caudal máximo: 430m3/h
Nivel sonoro: 29 dBA
Peso aproximado: 2,7Kg
Con temporizador regulable.
Montado en el conducto

162,50 €

BEM3A310 u Extractor heliocentrífugo, monofásico para 230 V, de 150 mm de diámetro y 535 m3/h 125,69000 €
Altres conceptes 36,81000 €

P-343 KEP3Z155 u Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exterior,
BOC 125 de S & P, de acero galvanizado con acabado pintado, regulable, fijada con tornillos
a pared o techo y ajustada a caudales de salida

64,80 €

BEP31150 u Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de diámetro exteri 51,12000 €
Altres conceptes 13,68000 €
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P-344 KF21HA11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de
rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

53,98 €

B0A71L00 u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,34320 €
BFW21A10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´1/2, per a roscar 8,55750 €
BF21HA00 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida d 24,48000 €
BFY21A10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 2´´ 0,99500 €

Altres conceptes 19,60430 €

P-345 KF21ZCTA UD Treballs per buidar les xarxes existents, formar sengles derivacions en T en els tubs actuals
per connectar el ramal de interconnexió.

270,02 €

BFY21810 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´ 1,11000 €
BFW21810 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 1´´1/2, per a roscar 4,17900 €
BF218200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1´´1/2, segons la norma DIN EN I 8,10000 €
B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,18300 €

Altres conceptes 256,44800 €

P-346 KFBRMT14 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 14 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I 2,00 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A
95 ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI
AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40
W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 14X2,00
O  SIMILAR EQUIVALENT.

3,99 €

BFBRMT14 M Tub multicapa de polietile reticulat amb anima d'alumini, de 14 mm de diametre exterio 2,50000 €
Altres conceptes 1,49000 €

P-347 KFBRMT18 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 18 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I 2 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95
ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI AMB
BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40
W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 18X2 O
SIMILAR EQUIVALENT.

4,25 €

BFBRMT18 M Tub multicapa de polietile reticulat amb anima d'alumini, de 18 mm de diametre exterio 2,76000 €
Altres conceptes 1,49000 €

P-348 KFBRMT20 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 20 MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I 2,25 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A
95 ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI
AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40
W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 20X2,25
O  SIMILAR EQUIVALENT.

4,65 €

BFBRMT20 M Tub multicapa de polietile reticulat amb anima d'alumini, de 20 mm de diametre exterio 3,16000 €
Altres conceptes 1,49000 €

P-349 KFBRMT32 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 32MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I 3 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95
ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI AMB
BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40

6,70 €
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W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 20X2,25
O  SIMILAR EQUIVALENT.

BFRRMT32 m TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 32MM D 5,15000 €
Altres conceptes 1,55000 €

P-350 KFBRMT40 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 40MM DE
DIAMETRE EXTERIOR I 3,5 MM DE GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A
95 ØC. CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI
AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40
W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS
PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 20X2,25
O  SIMILAR EQUIVALENT.

10,37 €

BFBRM740 m TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA D'ALUMINI, DE 40MM D 6,60000 €
Altres conceptes 3,77000 €

P-351 KFBRZMAA u Modificació a la tuberia principal del auditori a tocar la sortida del comptador per conectar
una escomesa cap al convent, amb incorporació d eles peces i claus que calguin

173,25 €

BFBRZMAA u Modificació a la tuberia principal del auditori a tocar  la sortida del comptador per cone 111,00000 €
Altres conceptes 62,25000 €

P-352 KFBRZMAB u Modificació necessaria per connectar els lavabos de P10 a la nova xarxa d'aigua, incorporant
les peces i claus escaients.

228,82 €

BFBRZMAA u Modificació a la tuberia principal del auditori a tocar  la sortida del comptador per cone 111,00000 €
BFBRZMAB u Modificació necessaria per connectar els lavabos de P10 a la nova xarxa d'aigua, inco 72,00000 €

Altres conceptes 45,82000 €

P-353 KG1A0911 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei interior, encastat 195,69 €
BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,96000 €
BG1A0910 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei interior 174,78000 €

Altres conceptes 15,95000 €

P-354 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,32 €

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant 0,51000 €
Altres conceptes 0,81000 €

P-355 KG2A3E35 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 55x 130 mm, amb 3 compartiments, de
color blanc, muntada sobre paraments

17,11 €

BGW2A800 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm 0,41000 €
BG2A3EB5 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 55x130 mm, amb 4 compartime 9,50640 €
BG2Z5251 m Envà separador per a canal, de PVC, de 50 mm 2,64000 €

Altres conceptes 4,55360 €

P-356 KG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,28 €

BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 0,59160 €
Altres conceptes 0,68840 €



FASE IV

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 20/06/17 Pàg.: 46

P-357 KG312244 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

2,14 €

BG312240 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,45860 €
Altres conceptes 0,68140 €

P-358 KG312254 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

3,80 €

BG312250 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,97880 €
Altres conceptes 1,82120 €

P-359 KG312274 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

6,53 €

BG312270 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 4,25340 €
Altres conceptes 2,27660 €

P-360 KG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

1,64 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 0,95880 €
Altres conceptes 0,68120 €

P-361 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,01 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 1,32600 €
Altres conceptes 0,68400 €

P-362 KG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,21 €

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 3,38640 €
Altres conceptes 1,82360 €

P-363 KG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

6,86 €

BG312560 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 5,03880 €
Altres conceptes 1,82120 €

P-364 KG312574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

9,78 €

BG312570 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1- 7,49700 €
Altres conceptes 2,28300 €

P-365 KG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 10,55 €
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-366 KG415A1F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar
(1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

25,16 €
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BG415A1F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, u 16,87000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,40000 €

Altres conceptes 7,89000 €

P-367 KG415A99 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

21,40 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,40000 €
BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 11,89000 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-368 KG415A9B 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

21,59 €

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 12,08000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,40000 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-369 KG415A9C 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

21,92 €

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi 12,41000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,40000 €

Altres conceptes 9,11000 €

P-370 KG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

62,55 €

BG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 52,30000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,40000 €

Altres conceptes 9,85000 €

P-371 KG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

158,90 €

BG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te 146,20000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,40000 €

Altres conceptes 12,30000 €

P-372 KG415FJF U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL,
TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS
UNE-EN 60898 I DE 15 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

62,05 €

BG415FJF u INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A D'INTENSITAT NOMINAL 51,95000 €
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,40000 €

Altres conceptes 9,70000 €

P-373 KG42129H 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

38,60 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €
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BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal 25,43000 €
Altres conceptes 12,79000 €

P-374 KG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

170,44 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €
BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet 153,59000 €

Altres conceptes 16,47000 €

P-375 KG42439K u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

154,28 €

BG42439K u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bi 141,11000 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

Altres conceptes 12,79000 €

P-376 KG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, 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

124,67 €

BG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipo 111,50000 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

Altres conceptes 12,79000 €

P-377 KG4R40X1 u Guardamotor tripolar para motores de hasta 5kW con piloto de señalización, tipoLexic de
Legrand, instalado

85,94 €

BG4R40X1 u Contactor de 40 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicad 72,27000 €
Altres conceptes 13,67000 €

P-378 KG4R4850 u Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format
per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús
AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

44,20 €

BG4R4850 u Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, f 35,55000 €
Altres conceptes 8,65000 €

P-379 KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada 2,00 €
BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,09000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-380 KG612021 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada 2,73 €
BG612020 u Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt 1,82000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-381 KG61DEC6 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material metàl·lic,
de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars ref. 51000113-036 de la serie
Envolvents metàl·lics Simon 500 CIMA de SIMON , muntat encastat

80,21 €

BG61DEC6KI u Caixa Simon 500 CIMA de paret d'encastar de 3 mòduls, acabat acer inoxidable, ref. 5 71,46000 €
Altres conceptes 8,75000 €

P-382 KG6211D3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat 13,97 €
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BG6211D3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a enc 7,49000 €
Altres conceptes 6,48000 €

P-383 KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu alt, encastada

10,77 €

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25 4,29000 €
Altres conceptes 6,48000 €

P-384 KG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
muntada superficialment

10,06 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,40000 €
BG63B153 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ 2,13000 €

Altres conceptes 7,53000 €

P-385 KG648178 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i
làmpada pilot, preu superior, muntat sobre bastidor o caixa

15,21 €

BG648178 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb t 8,73000 €
Altres conceptes 6,48000 €

P-386 KG64Z278 u Pulsador doble acción para señalización y accionamiento de circuitos, tipo Lexic de Legrand,
montado en caja metálica.

25,70 €

BG64U0X1 u Polsador temporitzat, per a muntar superficialmente 18,17000 €
Altres conceptes 7,53000 €

P-387 KG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat 3,42 €
BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,35000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-388 KG671123 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt, col·locat 5,04 €
BG671123 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt 3,97000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-389 KG738182 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de
temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat
sobre bastidor o caixa

49,03 €

BG738182 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregu 42,06000 €
Altres conceptes 6,97000 €

P-390 KG7Z11A1 u Módulo para protección de sobretensiones, instalado en paralelo con transformador electrónic 29,01 €
BG7Z1AA1 u Mòdul per a protecció de sobretensions, per a instal·lació en paral·lel amb transformad 22,53000 €

Altres conceptes 6,48000 €

P-391 KGD1442E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm
llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a terra

40,12 €

BGD14420 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 23,88000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

Altres conceptes 12,12000 €

P-392 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

36,38 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e 24,99000 €
Altres conceptes 11,39000 €
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P-393 KH131554 u Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 2 tubs fluorescents de 36 W, de
forma rectangular, amb xassís d'alumini anoditzat i muntada superficialment al sostre

27,83 €

BHW13000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superf 0,61000 €
BH131550 u Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor de 2 de 36 W, de forma recta 13,10000 €

Altres conceptes 14,12000 €

P-394 KH13B520 u Luminaria decorativa para línea continua con óptica de aluminio acabado satinado y difusor
de lamelas de aluminio acabado satinado, numero de tubos fluorescentes 2 de 36 W y
diámetro 26 mm con una temperatura de color de 3000 o 4000 K y un grado de rendimiento
de color Ra=85, de forma rectangular, con chasis de plancha de acero galvanizado en
caliente pintado blanco, grado de protección IP 207, con balasto electrónico, montada
superficialmente en el techo

140,95 €

BHW13000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superf 0,61000 €
BH13B520 u Llumenera decorativa per a línia contínua amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor 120,00000 €
BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potèn 6,22000 €

Altres conceptes 14,12000 €

P-395 KH13Z520 u Luminaria decorativa para línea continua con óptica de aluminio acabado satinado y difusor
de lamelas de aluminio acabado satinado, numero de tubos fluorescentes 2 de 58 W y
diámetro 26 mm con una temperatura de color de 3000 o 4000 K y un grado de rendimiento
de color Ra=85, de forma rectangular, con chasis de plancha de acero galvanizado en
caliente pintado blanco, grado de protección IP 207, con balasto electrónico, montada
superficialmente en el techo

140,95 €

BHW13000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius per a línia contínua, muntats superf 0,61000 €
BHU81134 u Làmpada fluorescent de 26 mm de diàmetre i 1200 mm de llargària, de 36 W de potèn 6,22000 €
BH13B520 u Llumenera decorativa per a línia contínua amb òptica d'alumini acabat satinat i difusor 120,00000 €

Altres conceptes 14,12000 €

P-396 KH1DZB53 u PLAFON BOS Diámetro: 264 mm. EQUIPO ESTANDAR 2 x TC 9W G23 y montada
superficialmente en el techo

92,73 €

BHU82533 u Làmpada fluorescent amb casquet G24q-3, de 26 W de potència màxima, 230 V de te 10,06000 €
BH1DZB53 U PLAFON BOS O SIMILAR, Diàmetre: 264 mm. EQUIP ESTANDAR 2 x TC 9W G23 i 69,00000 €

Altres conceptes 13,67000 €

P-397 KH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

118,67 €

BH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de 105,00000 €
Altres conceptes 13,67000 €

P-398 KH32AM3H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic,
amb 1 làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment en parament horitzontal

45,32 €

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 1,00000 €
BH327M30 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plà 39,76000 €

Altres conceptes 4,56000 €

P-399 KH61RC49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,
col·locat superficial

67,88 €

BH61RH4A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i n 61,05000 €
Altres conceptes 6,83000 €

P-400 KJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
encastat a un taulell

66,47 €
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BJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu 54,26000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36625 €

Altres conceptes 11,84375 €

P-401 KJ13ZAAA u Lavabo mural de porcellana esmaltada ADAPTAT , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals

69,21 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,36625 €
BJ13B713K46 u Lavabo mural, ACCESS, de color Blanc, ref. 327230000 de la serie ACCESS de ROC 57,00000 €

Altres conceptes 11,84375 €

P-402 KJ14ZB12 u Inodor SUSPÈS de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal/ vertical amb seient i tapa,
cisterna antivàndalics doble accionament - equivalent al tipus Gerberit - i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i
connectat a la xarxa d'evacuació

386,64 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,91100 €
BJ14ZVAA u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna antiv 330,00000 €

Altres conceptes 54,72900 €

P-403 KJ14ZCEA u Connexió excèntrica per inodor de porcellana vitrificada, en sortida a connexió a la xarxa
d'evacuació

6,71 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,17580 €
BJ14ZCEA u Connexió excèntrica per inodor de porcellana vitrificada, en sortida a connexió a la xar 2,00000 €

Altres conceptes 4,53420 €

P-404 KJ16B21B u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i a un ramal de plom

136,56 €

BJ16B21B u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de col 123,25000 €
Altres conceptes 13,31000 €

P-405 KJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

88,54 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,91100 €
BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, 68,65000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,21975 €

Altres conceptes 17,75925 €

P-406 KJ1Z3B12 u Tapatubs d'alimentació, muntat a urinari mural de porcellana vitrificada color blanc, preu alt 5,71 €
BJ1Z3B12 u Tapatubs d'alimentació d'urinari mural de porcellana vitrificada, de color blanc, preu alt 1,08000 €
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,18000 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-407 KJ1Z4287 u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions
mecàniques

108,67 €

BJ1Z4287 u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb u 98,89000 €
Altres conceptes 9,78000 €

P-408 KJ1Z6287 u Estructura de suport per a urinari mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions
mecàniques

120,54 €

BJ1Z6287 u Estructura de suport per a urinari mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb u 110,76000 €
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Altres conceptes 9,78000 €

P-409 KJ1ZAB01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana
vitrificada, preu superior

44,96 €

BJ1ZAB01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrifi 40,51000 €
Altres conceptes 4,45000 €

P-410 KJ1ZZW87 u Estructura de suport per a inodoro suspès mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb
una alçària aproximada d'1.2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions
mecàniques

104,78 €

BJ1ZZW87 u Estructura de suport per a inodoro suspès mural, per anar en envà lleuger o de plaque 95,00000 €
Altres conceptes 9,78000 €

P-411 KJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets

65,42 €

BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sa 47,83000 €
Altres conceptes 17,59000 €

P-412 KJ23ZMTA u Aixeta adaptada al us de minusvàlits monocomandament temporitzat per a lavabo, muntada
mural o superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets

92,59 €

BJ23ZMTA u Aixeta adaptada al us de minusvàlits monocomandament temporitzat per a lavabo,  m 75,00000 €
Altres conceptes 17,59000 €

P-413 KJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

19,27 €

BJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superfi 11,95000 €
Altres conceptes 7,32000 €

P-414 KJ261121 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada superficialment amb tub d'enllaç, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

68,42 €

BJ261121 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a muntar superficialment amb tub 50,83000 €
Altres conceptes 17,59000 €

P-415 KJ26A121 u Colze d'enllaç per a urinari, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

36,87 €

BJ26A121 u Colze d'enllaç per a urinari, mural, per a muntar superficialment, llautó cromat, preu alt 31,01000 €
Altres conceptes 5,86000 €

P-416 KJ288131 u Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc
giratori de tub, amb entrada de 1/2´´

40,36 €

BJ288131 u Aixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o ap 27,18000 €
Altres conceptes 13,18000 €

P-417 KJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de
descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

127,56 €

BJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i t 98,24000 €
Altres conceptes 29,32000 €

P-418 KJ2Z4125 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/8´´ i entrada
de 3/8´´

23,71 €

BJ2Z4125 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/8´´ i e 14,92000 €
Altres conceptes 8,79000 €

P-419 KJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada
de 1/2´´

26,19 €
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BJ2Z4127 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i e 17,40000 €
Altres conceptes 8,79000 €

P-420 KJ2ZE121 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´

12,68 €

BJ2ZE121 u Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2´´ per a manigu 3,89000 €
Altres conceptes 8,79000 €

P-421 KJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions
roscades de 1/2´´

10,83 €

BJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues 2,04000 €
Altres conceptes 8,79000 €

P-422 KJ2ZZ1PA u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1´´ i entrada de
1´´

32,79 €

BJ2ZZ1PA U Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1´´ i entr 24,00000 €
Altres conceptes 8,79000 €

P-423 KJ2ZZ34A u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada
de 3/4´´

27,29 €

BJ2ZZ34A U Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/4´´ i e 18,50000 €
Altres conceptes 8,79000 €

P-424 KJ2ZZMAA u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada
de 1/2´´

26,19 €

BJ2Z4127 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i e 17,40000 €
Altres conceptes 8,79000 €

P-425 KJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4,
roscat a un sifó de llautó cromat

15,69 €

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàm 9,83000 €
Altres conceptes 5,86000 €

P-426 KJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

21,25 €

BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetr 15,39000 €
Altres conceptes 5,86000 €

P-427 KJ361411 u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 3/4´´,
roscat a un sifó de llautó cromat

15,48 €

BJ361411 u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 3/4´´ 9,62000 €
Altres conceptes 5,86000 €

P-428 KJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC 8,46 €
BJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ram 2,60000 €

Altres conceptes 5,86000 €

P-429 KJ3947D7 u Desguàs recte per a safareigs, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

16,49 €

BJ3947D7 u Desguàs recte per a safareigs, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC 3,03000 €
Altres conceptes 13,46000 €

P-430 KJ39B7DG u Sifó de botella per a safareig, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 10,16 €
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BJ39B7DG u Sifó de botella per a safareig, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de 1,19000 €
Altres conceptes 8,97000 €

P-431 KJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

66,39 €

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'ace 60,36000 €
Altres conceptes 6,03000 €

P-432 KJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm,
col.locat amb fixacions mecàniques

141,61 €

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 133,16000 €
Altres conceptes 8,45000 €

P-433 KJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

73,28 €

BJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'a 67,25000 €
Altres conceptes 6,03000 €

P-434 KJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques

274,95 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d 250,81000 €
Altres conceptes 24,14000 €

P-435 KJ46ZTWA u Seient i tapa d'inodor per bany adaptat, de plàstic d'una peça per facilitar la neteja. 87,07 €

BJ46ZTWA u Seient i tapa d'inodor per bany adaptat, de plàstic d'una peça per facilitar la neteja. 75,00000 €
Altres conceptes 12,07000 €

P-436 KJ4ZU010 u Portarotlles de porcellana blanca per encastar 14,42 €
B0711000 kg Morter adhesiu 0,11000 €
BJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 8,38000 €

Altres conceptes 5,93000 €

P-437 KM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

54,51 €

BM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE- 43,23000 €
BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,34000 €

Altres conceptes 10,94000 €

P-438 KM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment

49,40 €

BM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons n 38,12000 €
BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,34000 €

Altres conceptes 10,94000 €

P-439 KM11ZCAA u Ampliació de centraleta d'incendis existent a l'auditori per absorbir tot l'edifici del convent. 1.270,46 €
BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,34000 €
BM11ZCAA u Ampliació de targeta en centraleta d'incendis existent a l'auditori per absorbir tot l'edific 1.200,00000 €

Altres conceptes 70,12000 €

P-440 KM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma

71,71 €
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UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,57000 €
BM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic 60,20000 €

Altres conceptes 10,94000 €

P-441 KM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

18,92 €

BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manua 7,70000 €
BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,28000 €

Altres conceptes 10,94000 €

P-442 KM15U010 u Retenedor electromagnético para el cierre automático de puertas, con placa de montaje,
interruptor de accionamiento manual y conexionado

97,71 €

BM15U010 u Retenedor electromagnètic per a tancament automàtic de portes, amb placa de munta 86,31000 €
Altres conceptes 11,40000 €

P-443 KM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret

50,25 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 40,81000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,32000 €

Altres conceptes 9,12000 €

P-444 KM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment

169,98 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 118,87000 €
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,32000 €
BM3A1000 u Armari per a extintor per a muntar superficialment 32,55000 €

Altres conceptes 18,24000 €

P-445 KMD624X1 m Conductor con funda y pantalla resistente al fuego, libre de halógenos de 2 x 1,5mm2, tipo
2x1,5-LHR de Notifier o equivalente, montado bajo tubo.

1,23 €

BMD624X1 m Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 0,55000 €
Altres conceptes 0,68000 €

P-446 KMD62803 m Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2, col·locat en tub 1,10 €
BMD62800 m Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2 0,42000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-447 KMSBCDA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

14,75 €

BMSBCDA0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x 7,03000 €
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36000 €

Altres conceptes 7,36000 €

P-448 KMSBCMA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x148
mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

15,33 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36000 €
BMSBCMA0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 445x 7,61000 €

Altres conceptes 7,36000 €
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P-449 KP213110 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 4+N fils i placa de
carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V, per a muntar en paret o carril DIN, col·locat

57,30 €

BP213110 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema 4+N fils i placa d 34,50000 €
Altres conceptes 22,80000 €

P-450 KP22931A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio, amb
secret de conversació, servei a un accés, muntada superficialment

392,21 €

BP22931A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador, equipada amb intercomunicador audio, 291,90000 €
Altres conceptes 100,31000 €

P-451 KP255A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , amb
pantalla blanc / negre , amb trucada electrònica , amb secret de conversació i 4 pulsadors,
per a obertura, autoencesa i 2adicionals, col·locat

256,31 €

BP255A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i fabricat en ABS , am 247,19000 €
Altres conceptes 9,12000 €

P-452 KP25ZSLA u El KIT inclou tot el que calgui per a complir amb un sistema d'alarma de emergència (DDA
CALL o sistema de trucada com ajuda tècnica a discapacitats) en centres públics amb
lavabos adaptats (conforme a DDA, BS 8300, Real Decreto 173/2010, Document Bàsic de
Seguretat d' utilizació i Accesibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2 Aprisionamiento). Comprèn:
Controlador de trucades amb una sortida de relé lliure de tensión, un control de volumen, text
en Braille i bateria recargable de seguretat. Punt de RESET remot que inclou indicació visual
i audible d' alarma per a tranquilitzar l'usuari. Controlador d'una zona de trucada amb bateria
12V. Tiradors de sostre. Punt de reinici (RESET) amb zumbador. Pilot lluminós exterior amb
zumbador. Etiqueta de ´´WC adaptat´´

320,12 €

BP25ZSLA u El KIT inclou tot el que calgui per a complir amb un sistema d'alarma de emergència ( 250,00000 €
Altres conceptes 70,12000 €

P-453 KP25ZSLM u Adaptació d'instal·lació de video porter existent per dirigir.la a la sala del oest. 290,23 €

BP25ZSLM u Material escaient per l'adaptació d'instal·lació de video porter existent per dirigir.la a la 150,00000 €
Altres conceptes 140,23000 €

P-454 KP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 sortida
de derivació i una sortida de pas, col·locat

40,52 €

BP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en planta amb 1 s 17,72000 €
Altres conceptes 22,80000 €

P-455 KP271B03 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i
col·locat en tub

7,00 €

BP271B00 m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cad 0,33600 €
Altres conceptes 6,66400 €

P-456 KP271D03 m Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i
col·locat en tub

6,73 €

BP271D00 m Cable per a transmissió telefònica, per a 4 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cad 0,79800 €
Altres conceptes 5,93200 €

P-457 KQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC, instal·lat

145,81 €

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vi 127,57000 €
Altres conceptes 18,24000 €

P-458 KQN2ZPB1 U Protección de bajante con elemento de hierro fundido de 2m de altura fijado al muro. 183,46 €
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BD1ZZPB1 u Protecció de baixant amb element de ferroo fos de 2m d'açada fixat al mur. 112,86000 €
Altres conceptes 70,60000 €

P-459 XAF1ZPM3 u Finestra d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de
base, elaborada amb perfils per a un pes per full de 100K o 1kN, de qualitat 2 i Permeabilitat
a l'aire - A>= clase 2; Estanqueitat a l'aigua>=7a; Resistència al Vent A3 si l<2250mm i B3 si
l<4500mm. Um<4W/m2 i R>30dB. segons resultats d'assaigs, amb dos fulls practicables
oscil·lobatents i un fixe, per a un buit d'obra de 2500*865 cm. Inclou un faldó interior de
150mm formant part del perfil travesser inferior, farcit d'escuma aïllant tèrmic.

1.312,68 €

BAF1ZCC3 ud Finestra d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastime 850,00000 €
Altres conceptes 462,68000 €

Barcelona, 20 de juny de 2017,

Sg.  Rafael Vila Rodríguez

Arquitecte autor del projecte -
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Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 00 TREBALLS PREPARATORIS

Subsistema 0C ARQUEOLOGIA

1 K1A2U003 u Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidatges o extraccions
de terres i enderrocs, amb la presa de dades per a la realització de
l'aixecament de l'excavació (P - 119)

198,86 3,000 596,58

2 K1A2U001 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidatges o extraccions
de terres i enderrocs, amb la presa de dades per a la realització de
l'informe final (P - 118)

245,55 1,500 368,33

TOTAL Subsistema 01.01.00.0C 964,91

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0A CIMIENTOS

1 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 122)

116,07 0,960 111,43

TOTAL Industrial 01.01.01.0B.0A 111,43

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0B ESTRUCTURA

1 K214211A m3 Desmuntatge de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i
apilament de material per a la seva reutilització i càrrega d'enderrocs
sobre camió o contenidor (P - 125)

182,23 3,000 546,69

2 K214ZAE1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta i xapa metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 126)

18,91 18,248 345,07

TOTAL Industrial 01.01.01.0B.0B 891,76

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0C DIVISIONES

1 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 129)

10,89 30,950 337,05

euros
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2 K2161512 u Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a
formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 128)

2,72 32,360 88,02

TOTAL Industrial 01.01.01.0B.0C 425,07

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0F REVESTIMIENTOS

1 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 135)

8,92 113,216 1.009,89

2 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 136)

9,11 40,020 364,58

TOTAL Industrial 01.01.01.0B.0F 1.374,47

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0G PAVIMENTOS

1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 137)

10,48 196,635 2.060,73

2 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 138)

5,94 43,048 255,71

3 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 124)

167,06 17,738 2.963,31

TOTAL Industrial 01.01.01.0B.0G 5.279,75

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0H CARPINTERIA

1 K21AU004 u Desmuntatge de full, cèrcol i accessoris de ´´ventanillo´´, de fins a
3m2, amb recuperació de ferratges i fixacions a paraments, amb
mitjans manuals, apilament de material per a la seva reutilització o
restauració i càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor (P - 139)

28,70 8,000 229,60

TOTAL Industrial 01.01.01.0B.0H 229,60

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

euros
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Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0J HERRERIA

1 K21BZ011 U Arrencada d'element metàl·lic fixat als murs. (P - 141) 6,56 5,000 32,80
2 K21EZ016 m Arrencada de conducte circular metàl·lic, diàmetre superior a 300 mm i

fins a 600 mm, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 144)

5,47 5,750 31,45

TOTAL Industrial 01.01.01.0B.0J 64,25

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0Ñ ELECTRICIDAD

1 K21GZPA1 PA Eliminació puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor. A tota la planta. (P - 146)

179,56 3,000 538,68

TOTAL Industrial 01.01.01.0B.0Ñ 538,68

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0X OTROS

1 K221ZVMA m3 Buidatge de terres, enderrocs i estris, càrrega manual de terres sobre
camió o contenidor (P - 149)

29,72 3,300 98,08

TOTAL Industrial 01.01.01.0B.0X 98,08

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema A3 GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2RA2640 m3 Deposició controlada a monodipòsit amb bàscula, d'enderrocs amb
una densitat inferior a 1,10 t/m3 (P - 164)

14,38 51,941 746,91

2 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor (P -
162)

8,42 45,441 382,61

TOTAL Subsistema 01.01.01.A3 1.129,52

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 02 MOVIMENTS DE TERRES

euros
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Subsistema 0A EXCAVACIONS

1 K2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
151)

5,73 43,600 249,83

2 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P -
150)

69,34 0,900 62,41

3 K2231411 m3 Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor (P - 155)

144,06 13,034 1.877,68

4 K222B212 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les
terres deixades a la vora (P - 153)

57,52 6,480 372,73

TOTAL Subsistema 01.01.02.0A 2.562,65

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 02 MOVIMENTS DE TERRES

Subsistema 0B TERRAPLENATS

1 K2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P -
157)

13,17 43,600 574,21

2 F228VPIF m Dispositiu detectable de banda plàstica indicador de la presència
d'instal.lacions soterrades (P - 65)

1,53 35,000 53,55

TOTAL Subsistema 01.01.02.0B 627,76

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 02 MOVIMENTS DE TERRES

Subsistema 0C TRANSPORT DE TERRES

1 K2R450H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
(P - 161)

18,84 18,665 351,65

TOTAL Subsistema 01.01.02.0C 351,65

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 02 MOVIMENTS DE TERRES

Subsistema 0D GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 166)

9,48 18,665 176,94

euros
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TOTAL Subsistema 01.01.02.0D 176,94

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 04 ESTRUCTURA

Subsistema 0B METÀL·LICA

1 K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 173)

2,07 1.527,666 3.162,27

2 K4415325 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 171)

3,03 955,500 2.895,17

3 K441ZRHC u Reforç de forat em volta o en mur amb marc format per LPN100/10
soldat i trabat amb morter sense retracció. Mides fins 1000*1000 (P -
172)

255,10 2,000 510,20

TOTAL Subsistema 01.01.04.0B 6.567,64

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 04 ESTRUCTURA

Subsistema 0E ESTINTOLAMENTS

1 K4F7ZDAL u Apertura de agujero en pared de ladrillo macizo o mampostería de
piedra de grueso variable de acuerdo con la anchura de los dados,
con apuntalamiento previo de forjado, formación de dados de apoyo
de hormigón armado HA-25 B10 IIa y acero B-500S y apertura de
rozas en muro. Colocación de perfiles metálicos. Retacado en mortero
sin retracción, recubrimiento con ladrillo cerámico y enlucido con
mortero con red de fibra de vidrio sobresaliendo 20 cms. del perímetro
y aristado de dinteles. Perfiles metálicos 4 HEB-200 y 2 dados
30*30*25. Incluido retirada retirada perfiles metálicos existentes. Para
mejorar la adherencia, la parte inferior de los perfiles se protegerá con
morteros sin retracción y se aplicará arena granada en seco.

Formación de hueco de puerta de paso de 191*220 de luz en pared
de mampostería de piedra de 70cm. de grueso. (P - 194)

712,57 3,000 2.137,71

2 K4F7ZDAF u Formación de hueco de puerta de paso de 400*300 de luz en pared de
maó de 15cm. de grueso amb un HEB120. (P - 193)

507,17 1,000 507,17

TOTAL Subsistema 01.01.04.0E 2.644,88

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 05 RAM DE PALETA

Subsistema 0D DIVISIONES INTERIORES

1 K4G21195 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista,
col·locada amb morter ciment 1:6 (P - 195)

258,54 0,900 232,69

2 K4F7RK11 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m
de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret

19,46 2,000 38,92

euros
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(P - 192)
3 K612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,

categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II (P - 209)

239,81 14,080 3.376,52

4 K614HSAK m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 213)

21,69 7,040 152,70

TOTAL Subsistema 01.01.05.0D 3.800,83

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 05 RAM DE PALETA

Subsistema 0E ENVANS CARTRÓ GUIX

1 K652XX77 ut Reforç de fusta de mides 400x170x40 per envans de guix laminat (P -
215)

11,55 6,000 69,30

2 K652XX78 ut Pletines metàl.liques de 400 mm per collar elemets de valvulería i
aixetes (P - 0)

8,73 6,000 52,38

3 K652344P m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W (P - 214)

51,39 29,590 1.520,63

4 K652ZT4P m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W (P - 217)

35,21 31,710 1.116,51

5 KJ1Z6287 u Estructura de suport per a urinari mural, per anar en envà lleuger o de
plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0,45 a
0,6 m, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 408)

120,54 2,000 241,08

6 KJ1Z4287 u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de
plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0,45 a
0,6 m, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 407)

108,67 2,000 217,34

7 KJ1ZZW87 u Estructura de suport per a inodoro suspès mural, per anar en envà
lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1.2 m i una
amplària de 0,45 a 0,6 m, col·locada amb fixacions mecàniques (P -
410)

104,78 5,000 523,90

8 K652ZTAM m2 TRASDOSSAT A AUTOPORTANTde plaques de guix laminat format
per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 51 mm, muntants cada 400
mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 2 plaques
RESISTENT ALTA DURESA de 15 mm de gruix , fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 0 (P - 219)

31,01 194,180 6.021,52

9 K652ZTAA m Formació d'una ampit per amagar instal·lacions amb trasdossat
autoportant de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 51 mm, muntants cada 400 mm de 36 mm d'amplària i
canals de 36 mm d'amplària, 2 plaques RESISTENT ALTA DURESA
de 15 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 0.
L'estructura farà forma de L , fixant-la aterra i paret. Les plaques la
recobrirán complerta. Inclou els traus per les reixetes i els espais buits
pels registres. Mides exteriors aprox. 550*1100 mm
(P - 218)

50,16 22,000 1.103,52

euros
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10 K652ZTAR m2 Reposició puntual de trasossat de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 51 mm, muntants cada 400 mm de 36
mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 2 plaques RESISTENT
ALTA DURESA de 15 mm de gruix , fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 0 (P - 220)

46,63 5,000 233,15

TOTAL Subsistema 01.01.05.0E 11.099,33

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 05 RAM DE PALETA

Subsistema 0F REVESTIMIENTOS

1 K81126L3 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, esquitxat (P - 237)

23,30 13,640 317,81

2 K877ZS40 M2 Rejuntat de parament vertical de carreus, amb morter de calç i
puzolanes 1:4, acolorit, elaborat en obra amb formigonera de 165 l,
amb buidatge i neteja prèvia del material existent a les juntes (P - 247)

10,76 161,796 1.740,92

TOTAL Subsistema 01.01.05.0F 2.058,73

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 05 RAM DE PALETA

Subsistema 0V VARIS

1 K458ZFFA u Regularitzar forats de finestres:ampit, llinda i brancal amb pedra o maó
massís. Mides promig 80*110.  (P - 177)

119,73 10,000 1.197,30

2 K652ZRAP u Reforma d'armari desplaçant les peces existents per passar
instal·lacions tot formant un conducte vertical, folrat amb cartróguix a
mb 2 de plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 de guix
laminat . Inclou el trasllat del quadre i/o l'abocador existents modiifcant
les instal·lacions afectades tan de linies, aigua o desgüàs. Mides aprox
160*350 (P - 216)

409,42 1,000 409,42

3 K458ZFMA u Formar forat en volta per passar instal·lacions inclòs el recercat
posterior. Mides promig 80*80.  (P - 178)

186,83 2,000 373,66

4 K458ZFMF u Formar forat en forjat per passar instal·lacions inclòs el recercat
posterior. Mides promig 80*80.  (P - 179)

126,95 5,000 634,75

5 K458ZFMG u Formar forat en mur de pedra fins 80cm per passar instal·lacions
inclòs el recercat posterior. Mides promig 80*80.  (P - 180)

126,94 6,000 761,64

6 K458ZFMH u Formar forat en mur de pedra fins 80cm per passar instal·lacions
inclòs el recercat posterior. Mides promig 30*3
0.  (P - 181)

86,99 18,000 1.565,82

7 K5Z2ZBHB U Modificació del forat de porta en pared de 15 per canviar el bastiment
de fusta er una porta metàl·lica (P - 202)

122,94 2,000 245,88

8 K5Z2ZBPB U Modificació del forat de porta en pared de 60, treient el bastiment i la
paret, enderrocant parcialmente els brancals i col·locar una nova porta
de entrada. (P - 204)

418,60 1,000 418,60

9 K5Z2ZBPF U Modificació del forat de porta en pared de 60, treient el bastiment i la
paret i refent parcialmente els brancals i col·locar una nova porta de
entrada. (P - 205)

346,74 1,000 346,74

10 K458ZFMT m Formar cèrcol de formigó 15*30 ancorat al terrat amb anclatges inox i
resines.
(P - 182)

65,50 14,400 943,20

euros
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11 K5Z2ZBLB m Formar zòcol de paret de maó calat de 10cm damunt ceèrcol formigó
amb cambra posterior farcida de XPS de 5cm. i arrebossa per
l'exterior. Mides fins 30 cm.
(P - 203)

27,86 29,200 813,51

12 K612ZMP8 U Perforació mecànica amb taladre diàmetre 60 mm de volta/mur de
mamconeria de mides varia fins 0.80 m per pas d'instal·lacions (P -
212)

82,12 10,000 821,20

TOTAL Subsistema 01.01.05.0V 8.531,72

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0A IMPERMEABILITZACIÓ

1 K458ZFTG u Reforma impermeabilització de terrat per assegurar l'estanqueitat en
fer fortas per passar intal·lacions inclòs recercat posterior. Mides fins
100*100.  (P - 183)

194,73 4,000 778,92

2 K458ZFTH m Modificar la impermeabilització del terrat existent per assegurar
l'estanqueitat adaptant-la als nous perimetres amb formació de
mimvells, amb mitja canya i soldants la impermeabilitació a l'existents
amb butilo, EPDm o poliuretà, Inclou desmuntage parcial d'un metre
d'amplària, reposició de capes existent i restitució final del conjunt. (P -
184)

113,61 43,900 4.987,48

3 K458ZFTP m Increment per impermeabilització del terrat modificat amb projecció de
resines de poliureta formant membrana elàstica in situ. producte amb
DIT com poliurea o semblant.
(P - 185)

34,70 43,900 1.523,33

TOTAL Subsistema 01.01.06.0A 7.289,73

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0C TEULADES FUSTA

1 K4M3AAAB m2 Panell sandwich de fusta i escuma de poliuretà o polietilè expandit
amb acabat hidròfug per la cara exterior i per l'interior en fusta fina
vernissada, col·locat sobre estructura de fusta tant en coberta com en
façana, amb junta encadellada amb espiga longitudinal. Mesura en
projecció plana. Gruix 19-80-10 (P - 196)

52,58 25,200 1.325,02

2 K7C7ZVE6 m2 ALE Aillament amb Làmina viscoelàstica de 5kg. amb fixació elàstica
(P - 225)

8,78 25,200 221,26

3 E4M3ZTMA m2 Taulers contraxpats marins de 19mm de pollancre o similar, fixats amb
tirafonds a estructura  de suport (P - 4)

31,07 40,033 1.243,83

TOTAL Subsistema 01.01.06.0C 2.790,11

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0E COBERTES DE ZINC

euros
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1 K548ZZPM m2 Paramento vertical de plancha de 8´´ de zinc texturizado en bandejas
con listones según el sistema belga sobre lámina drenante de 5 mm
de relieve. incl. part propor. de piezas especiales, recubrimientos,
jambas y antepechos etc. Inc. modificación y adapatación cubierta
existente. (P - 201)

169,50 36,597 6.203,19

2 K548ZZMA m2 Coberta de planxa de 8´´ de zinc texturitzat en safates engatillades
damunt làmina drenant de 5 mm de relleu. incl. part propor. de peces
especials, recobriments etc. (P - 200)

109,05 31,010 3.381,64

TOTAL Subsistema 01.01.06.0E 9.584,83

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0G AMPITS I CORONAMENTS MURS

1 K5ZDZAAA m Ampit - Escupidor xapa zinc 0,8mm amb retorn superior i goteró
inferior , separat 2cm del mur. Sobresortint lateralment 2cm del buit.
Pendent 10º=4-20 - Junta doble pestanya i segellat al mur i a la
fusteria amb silicona natural. Col·locat damunt membrana interposició
resistent 12mm i morter. Desenvolupament fins a 1000mm. (P - 208)

43,45 5,250 228,11

TOTAL Subsistema 01.01.06.0G 228,11

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0J CANALONS I GÀRGOLES

1 K5ZBZRZM u Rasclet de dimensions reduïdes per col·locar com a embornal a les
tortugades, Amb material de zinc de secció suficient..Col·locada amb
fixacions mecàniques. (P - 207)

39,46 1,000 39,46

2 KD15AZ51 m Baixant de tub de zinc amb unió doblegada diàmetre 110mm, de
0,6mm de gruix, incloses les peces especials, fixades mecànicament
amb brides. (P - 321)

76,81 3,000 230,43

3 KQN2ZPB1 U Protección de bajante con elemento de hierro fundido de 2m de altura
fijado al muro. (P - 458)

183,46 1,000 183,46

4 E5ZBZCZM m Ràfecde zinc con incorporación de canalón de zinc del tipo empotrado
en la cubierta correspondiente. Sección 20*15 más alero 23*10cm.
Construido con doble plancha rellena de 5cm de poliestireno extruido y
según las indicaciones dadas anteriormente para cualquier otra pieza
de cinc. Como característica específica está aquélla de que el borde
exterior siempre tiene que ser más bajo que el borde o solape interior
para que en caso de emboce el agua siempre desborde hacia el
exterior. .colocada con fijaciones mecánicas.  (P - 5)

112,96 4,750 536,56

TOTAL Subsistema 01.01.06.0J 989,91

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0M CLAVEGUERES

euros
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1 KD7KPP9T m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 160 mm, en solera de 10 cm
i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 330)

45,11 9,000 405,99

2 KD7K3323 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de
gruix (P - 328)

44,47 10,000 444,70

3 KD115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 319)

16,28 9,000 146,52

4 KD115371 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 320)

17,62 9,000 158,58

TOTAL Subsistema 01.01.06.0M 1.155,79

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0R TRONERES

1 KD35ZS70 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 70*70 cm i 150 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment (P - 324)

240,00 4,000 960,00

2 KD353652 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment (P - 322)

155,47 3,000 466,41

3 KDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 339)

70,92 7,000 496,44

TOTAL Subsistema 01.01.06.0R 1.922,85

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 07 AILLAMENTS

Subsistema 0A TÈRMICS

1 K7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 2,15
m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locades sense adherir (P - 223)

14,93 15,000 223,95

TOTAL Subsistema 01.01.07.0A 223,95

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 07 AILLAMENTS

Subsistema 0C ANTIFOC

euros
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1 K7D21522 m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements
superficials (P - 229)

5,79 18,000 104,22

2 K7D69TK1 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 1500 µm (P - 230)

42,14 3,000 126,42

3 K7D69TK5 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 2543 µm (P - 231)

47,44 31,872 1.512,01

4 K7D6ZHAA m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 2735 µm (P - 232)

63,22 3,000 189,66

5 K7DZEBB1 u Junta antifoc RF-120 de protecció de pasatubs diàmetre promig 90 (P
- 236)

2,60 6,000 15,60

6 K7DZEAA1 m Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i
profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable
d'estructura cel.lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica
0,035 W/mK, amb resistència al foc RF-120, i aplicat amb pistola (P -
235)

2,35 6,000 14,10

7 K7DZB3HH m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material
intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 234)

219,87 0,250 54,97

8 K7D9ZP12 m2 Cel ras continuu de plaques de fibres minerals REI sobre estructura
autònoma. Es tracta d'un sistema complert de plaques resistents al foc
REI-120 amb sol.lucions específiques del fabricant Producte tipus-
Promotect o de prestacions equivalents  (P - 233)

73,56 9,000 662,04

TOTAL Subsistema 01.01.07.0C 2.679,02

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 07 AILLAMENTS

Subsistema 0D ACÚSTICS

1 K7C9ZABA m Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3 de 60
mm de gruix amb paper kraft-alumini, col.locada embolicant baixants i
col.lectors. (P - 226)

4,84 40,000 193,60

2 K7C7ZVE5 m2 Aillament amb Làmina viscoelàstica de 5kg. adherida tipus Tecsoud
FT-100 gramatge 50/75 (P - 224)

7,28 14,175 103,19

3 K7C9ZEA4 m2 Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 25-35 kg/m3, de 100
mm de gruix amb malla metál.lica, col.locat amb fixacions mecàniques.
(P - 227)

11,42 76,960 878,88

4 E7C9ZSEA m2 Revestimiento acústico de las bóvedas del tipo Sediphone 25mm con
una absorción de F (Hz) 125- ? 0.12; 250- ? 0.35, 500- ? 0.65 1000-
? 0.78 2000- ? 0.8 4000- ? 0.82. Se dejará una junta perimetral de
3cm respecto a todas las molduras o los bordes (P - 6)

71,24 156,975 11.182,90

TOTAL Subsistema 01.01.07.0D 12.358,57

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 08 GUIXAIRE I CEL RASOS

Subsistema 0A GUIX

euros
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1 K81221P2 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat
amb guix C6, segons la normaUNE-EN 13279-1 (P - 242)

9,36 102,076 955,43

2 K8121812 m2 Enguixat a bona vista sobre parament corbat, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 241)

10,77 25,200 271,40

3 K812ZR02 m Repassos de guix en noves parets que barren antics forats,
ajustant-los al seu entorn (P - 243)

21,71 28,160 611,35

TOTAL Subsistema 01.01.08.0A 1.838,18

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 08 GUIXAIRE I CEL RASOS

Subsistema 0B CEL RASOS

1 K8445100 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
subjecció al sostre formada per canals i muntants col·locats cada 600
mm, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim (P - 244)

21,80 42,550 927,59

2 K844ZFAA m2 Cel ras amb plaques fonoabsorbents taladrades formant damers
quadrats, tipus ´´Knauf D127E B4 de guix laminat per a revestir de 13
mm de gruix amb fibra mineral, sistema fix amb entramat ocult amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada  (P - 245)

40,18 9,600 385,73

3 K844ZFJA m2 Formar jàsseres amb amb plaques fonoabsorbents taladrades forat
aleatori amb tancament traus perimetrals de guix laminat per a revestir
de 13 mm de gruix amb fibra mineral, sistema fix amb entramat ocult
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada  (P - 246)

50,17 36,675 1.839,98

TOTAL Subsistema 01.01.08.0B 3.153,30

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 09 PAVIMENTS

1 K9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i,
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
(P - 267)

8,55 44,746 382,58

2 K7B2Z30L m2 Làmina separadora de polietilè de 300 µm i 280 g/m2, col.locada no
adherida (P - 222)

1,90 44,746 85,02

3 K7C23671 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 2,15
m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col.locades sense adherir (P - 223)

14,93 44,746 668,06

4 K93617B0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P -
269)

15,97 44,746 714,59

5 K9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 281)

2,38 44,746 106,50

6 K9B1ZPAA m2 Hidrofugat de paviment de formigó per colmatación de porus. (P - 273) 6,17 44,746 276,08
7 K93A14D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de

ciment 1:6 (P - 271)
8,01 89,011 712,98

euros
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8 K9DBZSLT m2 Paviment gres porcelánico C1 i C3 no lliscant de 3015 Tipus
Grespania Abadia o similar, col·locat amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntado amb lechada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 275)

42,36 306,988 13.004,01

9 K9DBZZ2W ml Sòcol per a rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular preu
mitjà, de 16 a 25 peces m2, col·locat en truc de masseta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 276)

30,33 191,840 5.818,51

10 K9U69007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb
resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis
col·locat amb morter adhesiu (P - 279)

5,87 65,671 385,49

11 K9Z51575 m Tapajuntas de pavimento de pavimento, para junta de 30 mm de
anchura media, con perfil de neopreno y soporte de latón, colocando
préviamente el soporte (P - 282)

141,24 5,200 734,45

12 E9P9ZPTA m Pavimento podotáctil señalizador de losetas de caucho reciclado de
800*1200 cm y 12 mm de espesor, con superficie antideslizante según
UNE-EN 14041, colocado con adhesivo (P - 11)

186,62 3,000 559,86

13 K936ZRB0 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, para formar rampa damunt paviemnt
existents
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió (P - 270)

23,33 5,580 130,18

14 K93AZPA0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 7 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 previ aplicació de capa adhesiva en gruixos inferiors a 4
cms. (P - 272)

11,70 186,588 2.183,08

TOTAL Capítulo 01.01.09 25.761,39

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 10 APLACATS

1 E84HZA25 m2 Trasdossat compost per plaques de fibres vegetals fono absorbents
fixados sobre rastreles de madera 5*5 cada 60*60cm.. Producto-
Herakustik 25mm o de prestaciones equivalentes mediante
certificación de Laboratorio Oficial del sistema y del aplicador
homologado con extensión de certificado final. (P - 7)

25,58 40,000 1.023,20

2 E8Z23161 m2 Enllatat de fusta de pi, en parament horitzontal, amb llates de 25x50
mm, col.locades cada 60 cm i fixades mecànicament (P - 9)

11,29 40,000 451,60

TOTAL Capítulo 01.01.10 1.474,80

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 11 SANITARIS

Subsistema 0A LAVABOS

1 KJ13B21B u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt, encastat a un taulell (P - 400)

66,47 3,000 199,41

2 KJ13ZAAA u Lavabo mural de porcellana esmaltada ADAPTAT , senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals
(P - 401)

69,21 1,000 69,21

3 KJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues
entrades de maniguets (P - 411)

65,42 3,000 196,26

4 KJ23ZMTA u Aixeta adaptada al us de minusvàlits monocomandament temporitzat
per a lavabo, muntada mural o superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets (P
- 412)

92,59 1,000 92,59

euros



FASE IV

PRESSUPOST 
 Data: 20/06/17 Pàg.: 14

5 KJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu
alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 421)

10,83 4,000 43,32

6 KJ2ZE121 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per
a maniguets, de llautó cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´
(P - 420)

12,68 4,000 50,72

7 KJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb
enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 426)

21,25 4,000 85,00

8 KJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó,
de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P - 425)

15,69 4,000 62,76

TOTAL Subsistema 01.01.11.0A 799,27

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 11 SANITARIS

Subsistema 0B INODORS

1 KJ14ZB12 u Inodor SUSPÈS de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal/
vertical amb seient i tapa, cisterna antivàndalics doble accionament -
equivalent al tipus Gerberit - i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 402)

386,64 4,000 1.546,56

2 KJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 413)

19,27 4,000 77,08

3 KJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu
alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 421)

10,83 4,000 43,32

4 KJ2ZE121 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per
a maniguets, de llautó cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´
(P - 420)

12,68 4,000 50,72

5 KJ4ZU010 u Portarotlles de porcellana blanca per encastar (P - 436) 14,42 4,000 57,68
6 KJ14ZCEA u Connexió excèntrica per inodor de porcellana vitrificada, en sortida a

connexió a la xarxa d'evacuació (P - 403)
6,71 4,000 26,84

TOTAL Subsistema 01.01.11.0B 1.802,20

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 11 SANITARIS

Subsistema 0C URINARIS

1 KJ16B21B u Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i a un
ramal de plom (P - 404)

136,56 2,000 273,12

2 KJ26A121 u Colze d'enllaç per a urinari, mural, muntat superficialment, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 415)

36,87 2,000 73,74

3 KJ1Z3B12 u Tapatubs d'alimentació, muntat a urinari mural de porcellana vitrificada
color blanc, preu alt (P - 406)

5,71 2,000 11,42

4 KJ261121 u Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, muntada
superficialment amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´ (P - 414)

68,42 2,000 136,84

5 KJ361411 u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de llautó
de diàmetre 3/4´´, roscat a un sifó de llautó cromat (P - 427)

15,48 2,000 30,96

euros
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6 KJ36B7NG u Sifó de botella per a urinari mural, de PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 428)

8,46 2,000 16,92

TOTAL Subsistema 01.01.11.0C 543,00

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 11 SANITARIS

Subsistema 0F ABOCADORS

1 KJ1AB21P u Abocador de porcellana vitrificada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 405)

88,54 1,000 88,54

2 KJ1ZAB01 u Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu superior (P - 409)

44,96 1,000 44,96

3 KJ2A8125 u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 417)

127,56 1,000 127,56

4 KJ3947D7 u Desguàs recte per a safareigs, amb sobreeixidor, tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC (P - 429)

16,49 1,000 16,49

5 KJ39B7DG u Sifó de botella per a safareig, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat
a un ramal de PVC (P - 430)

10,16 1,000 10,16

6 KJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl.lica amb ànima interior sintètica, preu
alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 421)

10,83 1,000 10,83

7 KJ2ZE121 u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per
a maniguets, de llautó cromat, preu alt, amb entrada roscada de 1/2´´
(P - 420)

12,68 1,000 12,68

8 KJ288131 u Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, de llautó
cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb entrada de 1/2´´ (P -
416)

40,36 1,000 40,36

TOTAL Subsistema 01.01.11.0F 351,58

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 11 SANITARIS

Subsistema 0H CLAUS DE PAS

1 KJ2Z4125 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de
diàmetre 3/8´´ i entrada de 3/8´´ (P - 418)

23,71 4,000 94,84

2 KJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de
diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ (P - 419)

26,19 2,000 52,38

3 KJ2ZZMAA u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de
diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ (P - 424)

26,19 2,000 52,38

4 KJ2ZZ34A u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de
diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (P - 423)

27,29 4,000 109,16

5 KJ2ZZ1PA u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de
diàmetre 1´´ i entrada de 1´´ (P - 422)

32,79 2,000 65,58

TOTAL Subsistema 01.01.11.0H 374,34

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

euros
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Capítulo 11 SANITARIS

Subsistema 0J EQUIPAMENTS MINUSVÀLITS

1 KJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques (P -
433)

73,28 1,000 73,28

2 KJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions
mecàniques (P - 434)

274,95 1,000 274,95

3 KJ46ZTWA u Seient i tapa d'inodor per bany adaptat, de plàstic d'una peça per
facilitar la neteja.

(P - 435)

87,07 1,000 87,07

TOTAL Subsistema 01.01.11.0J 435,30

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 11 SANITARIS

Subsistema 0K RESTA EQUIPAMENTS

1 KJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290
x 310 x 190 mm, col.locat amb fixacions mecàniques (P - 432)

141,61 4,000 566,44

2 KJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 431)

66,39 3,000 199,17

3 KQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i
temperatura 61ºC, instal·lat (P - 457)

145,81 2,000 291,62

TOTAL Subsistema 01.01.11.0K 1.057,23

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 12 FUSTERIA

Subsistema 0B INTERIOR PREMARCS

1 KANA5186 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 299)

30,54 5,000 152,70

2 KANAX210 u Col.locació de bastiment de fusta en forat d'obra realitzant encaixos en
el parament per empotrar les gafes. Pb. 21 (P - 300)

67,17 3,000 201,51

TOTAL Subsistema 01.01.12.0B 354,21

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 12 FUSTERIA

Subsistema 0C INTERIOR PORTES I MARCS

euros
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1 KAPGZEA2 u Folrat de bastiment de base de 22.5, per a porta de fulles batents, amb
fusta per acabat en HPL per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària, DM hidròfug especial de color 19mm.
(P - 301)

37,85 6,000 227,10

2 KAQDZCHE U Fulla batent per a porta interior, de fusta acabades en HPL de 40 mm
de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm
de gruix i estructura interior massissa de fusta, de 80 cm d'amplària
(>78 llum lliure) i de 210 cm d'alçària amb fusta envernissada de color
especial amb espiell D25 de vidre 5+5.Totes les portes seran del tipus
massisses de gruix mínim 40mm amb 2 taulers 8mm i cantells
reforçat. Rw=30dBA. Disposaran de pany amb clau mestra i 4
frontisses. Les manetes seran massisses d'acer inox amb protector
quadrat. Models adaptats a minusvàlids. (P - 303)

117,23 4,000 468,92

3 KAQDX127 U Increment per mestrejament de claus en varis nivells (P - 302) 24,79 6,000 148,74
4 KAQDZCNE U Fulla batent per a porta interior, de fusta acabades en HPL de 40 mm

de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm
de gruix i estructura interior massissa de fusta, de 80 cm d'amplària
(>78 llum lliure) i de 210 cm d'alçària amb fusta envernissada de color
especial amb espiell D25 de vidre 5+5.Totes les portes seran del tipus
massisses de gruix mínim 40mm amb 2 taulers 8mm i cantells
reforçat. Rw=30dBA. Disposaran de pany amb clau mestra i 4
frontisses. Les manetes seran massisses d'acer inox amb protector
quadrat. Models adaptats a minusvàlids. (P - 304)

158,46 2,000 316,92

TOTAL Subsistema 01.01.12.0C 1.161,68

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 12 FUSTERIA

Subsistema 0V VARIS

1 EQAFZHP1 m Encimera de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm con
retorno perimetral de 100mm. doblado 13+13 , de 60 cm de ancho.
Aristas redondeadas. Incluido formación de agujeros y colocación de
reixetes sense marc (P - 60)

77,61 22,000 1.707,42

2 EQAFZPPR u Porta de registre de màquines de laminado estratificado a alta presión
HPL de 13mm , penjada amb sistema de quita i pon sense cargols
mitjançant al mnys 4 frontisses o fixacions. Mides aprox. 1.00*1.00 (P -
62)

77,61 7,000 543,27

3 EQAFZAA5 m2 Aplacat de parets amb plaques de laminats comprimits a alta pressió i
temperatura, tractas amb resines fenòliques termoendurides, de 8 mm
de gruix damunt enrastrellat. Cantells polits i bisellats color a triar.
Barra superior estabilitzadora de nylon amb portes, pinzes, peus
regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot
d'acer inoxidable. Tanques practicables des de l'exterior segons SUA.
Inclou part proporcional de portes abatibles, practicables i corredisses
i tapetes per tancar la visió lateral sesgada. Clasificación fuego
C-s2,d0
(P - 58)

71,85 65,032 4.672,55

4 EQ5ZZPHA u Porta de HPL 13mm per enregistrament de màquines de fàcil apertura
de quita i pon amb sistema de frontisses amb bastiment fix. Mides fins
120*110
(P - 57)

116,41 6,000 698,46

5 EQ5ZZHA0 u Formació de forat sobre taulell de doble tauler de HPL, amb el cantell
interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells
sanitaris (P - 56)

35,70 6,000 214,20

6 KAQDZCRE U Reparació de porta exterior, de fusta massissa de delgas 0.80*2,10
cm, repassant l'ajustatje, repossant els ferratges i els llistons de vidre,

104,53 1,000 104,53

euros
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adaptant-los a vidre de cambra. (P - 305)

TOTAL Subsistema 01.01.12.0V 7.940,43

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 13 ALUMINI

1 KAF4ZCLM m2 Envidriament de sostre amb estructura d'alumini reforçada amb perfils
suficients per absorbir les sol·licituds i reduir les fletxes segons les
Normes prèvia justificació de càlcul a presentar per l'empresa
instal·ladora. Realitzat amb perfils d'alumini d'extrusió en aliatge Al Mg
Si 0,5 F22; qualitat anodizable (UNEIX 38337 /L-3441), per a una
sobrecàrrega de manteniment o de neu. Juntes exteriors i interiors
d'EPDM adequades als vidres. Les cantonades de les juntes exteriors
estaran vulcanitzades. Serà del tipus de sistema de ruptura de pont
tèrmic i disposaran de certificats d'aïllament acústic i tèrmic de les
mateixes característiques que les sol·licitades per l'envidrament. La
fixació lateral del perfil portant d'alumini es realitzarà amb ancoratges
inox i resines i separadors de neoprè. El lucernari incorporarà el
sistema de fixació a l'estructura portant de l'edifici: s'ancorarà al mur
de pedra mitjançant ancoratges HYT70 i varetes HAS M-12 de
400mm. Es col·locaran separadors cilíndrics de neoprè o similar. Per
l'interior, en l'entrega a les façanes, l'estructura disposarà d'un perfil U
de 15*15 que provocarà un refundit per absorbir les irregularitats de
l'obra.Tots els elements metàl·lics hauran d'estar protegits per evitar el
pont electrolític entre ells. Mòduls de 2000*1000 aproximadament.
Lliurament perimetral refundit flotant amb separadors. En els plànols,
s'esquematitzen les solucions formals que es desitgen, que l'industrial
adaptarà al sistema que presenti. Els canals d'evacuació dels perfils
sortiran a l'exterior. Tot aquest perímetre estarà folrat amb material
50mm d'aïllant tèrmic per evitar el pont tèrmic i la condensació, folrat
amb xapa d'alumini. Exteriorment disposarà d'un mimbel de xapa
plegada d'alumini dúctil i soldable que s'encastarà en la façana i/o
solaparà a la segona canal de teula més propera. Aquesta unió
s'omplirà interiorment amb escuma. Sistema complet de qualitat
SUPERIOR. Producte tipus Schuko o de prestacionsequivalents
mitjançant certificació de Laboratori Oficial. L'industrial que realitzi
l'obra ha d'emparar la seva proposta amb la conformitat expressa i
escrita del fabricant del sistema.

Requeriments tècnics.
Grups de classificació.
Estanquitat a l'aigua i permeabilitat a l'aire segons DIN 18055.
Grup de classificació: A-3/I-4/V-4.
Càrregues:
Càrrega de vent segons CORRENT 120 Kg/m²
Càrrega de neu segons CORRENT 50 Kg/m²
Sobrecàrregues (laterals) segons DIN 1055, parteix 3 50 Kg/m²
Tractament superficial.
a) Anoditzat, amb tractament previ.
b) Lacat.

El color RAL del lacat serà elecció de la Direcció Facultativa. El color
elegit serà comunicat després de l'adjudicació de les feines. Per a
l'elecció del color s'utilitzarà la taula|post RAL, per la qual cosa no
s'inclouen els colors metal·litzats.

c) Lacat.
Lacat amb PVDF. El lacat de perfils i/o xapes d'alumini amb PVDF es
realitzarà seguint les directrius del fabricant de la laca.
El procés de lacat estarà avalat pel segell de Garantia de Qualitat
corresponent.

L'envidrament del sostre disposarà com a mínim d'un vidre laminar
5.5 a l'interior, una càmera deshidratada de 20mm, farcida d'argò al

195,60 26,065 5.098,31
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95% i un vidre trempat de 8mm a l'exterior. TL 61%. O=1.7
W/m2K,Fg=0.29, Rw 39 dB, RA-37dBRa,tr- 34dB. Ús 1C2/1B1. La
làmina tremplada sobresortirà de la càmera un mínim de 100mm en
l'aresta inferior dels vidres perimetrals, que no disposaran de tapeta.
Aquesta part s'enfosquirà amb silicona
(P - 294)

2 KAF4ZCLX m2 Tancament vidriat format per 5 muntant d'alumini lacat secció 120*60
amb sistema de finestres corredisses per la cara interior, perfil ruptura
pont tèrmic, sistema unicitiy o semblant de perfil estret i
escamotejable. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Vidre 6 amb
cambra de 12 i vidre exterior laminat 3+3. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35
(-1:-5) dBA. Uso 1B1.
Dimensions generals 3630*3100 amb 4 mòduls en horitzontal i 3 en
vertical. Incorpora sengles encimeres de 2 HPL 13mm encolats amb
una llargària total de 3050 i una amplària de 660 incorporant les guies
de les finestres enrasades. Disposarà de 6 acartelaments de xapa AISI
(P - 295)

1.748,73 1,000 1.748,73

3 KAF4ZCLZ m2 Tancament vidriat format per 3 muntant d'alumini lacat secció 120*60
amb vidres fixes, perfil ruptura pont tèrmic. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35
(-1:-5) dBA. Vidre 6 amb cambra de 12 i vidre exterior laminat 3+3.
U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Uso 1B1.
Dimensions generals 2515*3550 amb 2 mòduls en horitzontal i 2 en
vertical. Incorpora un sòcol de xapa amb fusta interior per folrar un
recerscut d'obra de 285mm d'alçària.
(P - 297)

1.546,64 1,000 1.546,64

4 KAF4ZCLY m2 Tancament vidriat format per 3 muntant d'alumini lacat secció 120*60
amb vidres fixes, perfil ruptura pont tèrmic. Incorpora una porta d'alta
qualitat. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA. Vidre 6 amb cambra de
12 i vidre exterior laminat 3+3. U=1.6 W/m2K, Ra, tr35 (-1:-5) dBA.
Uso 1B1.
Dimensions generals 2270*3000 amb 2 mòduls en horitzontal i 2 en
vertical. Incorpora un sòcol de xapa amb fusta interior per folrar un
recerscut d'obra de 155mm d'alçària.
(P - 296)

1.246,64 1,000 1.246,64

5 KAF2ZPS1 u Porta exterior d'alumini, sistema complert de qualitat SUPERIOR
S-250kg i Permeabilitat a l'aire - A>= clase 2; Estanqueitat a
l'aigua>=7a; Resistència al Vent >=B3. Um<4W/m2 i R>30dB. segons
resultats d'assaigs. Totes les portes disposaran de fixador i pany de
seguretat, dispositiu antipànic de lliscament, sèrie Tempro amb
regulador de fulls de tancament i molles de tancament amagat del
tipus Geze Boxer 2-4 o semblants. Mides 2000*2900 amb dos fulls i
una tarja. Tirador pel dos costats de AISI316 D30mm L 50mm (P - 293)

1.122,04 2,000 2.244,08

6 KAF1ZCCG u Peça de secció corba, folrada amb xapa d'alumini semidura, tipus
1050 o 5005, damunt una estructura de quadernes i llarguers de
tubulars galvanitzats 30*30*1.5, fixada pels extrems amb pletinas
60*6 als murs amb 3 M-10 i tres tensors intermitjos de cable fijaxts
amb embellidors a la volta. Disposarà de suports per col·locar altres
instal·lacions. Tot el conjunt estarà lacat en RAL a triar. Mides aprox.
4850*850*350 mm (P - 292)

863,80 1,000 863,80

7 XAF1ZPM3 u Finestra d'alumini anoditzat, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada
sobre bastiment de base, elaborada amb perfils per a un pes per full
de 100K o 1kN, de qualitat 2 i Permeabilitat a l'aire - A>= clase 2;
Estanqueitat a l'aigua>=7a; Resistència al Vent A3 si l<2250mm i B3 si
l<4500mm. Um<4W/m2 i R>30dB. segons resultats d'assaigs, amb
dos fulls practicables oscil·lobatents i un fixe, per a un buit d'obra de
2500*865 cm. Inclou un faldó interior de 150mm formant part del perfil
travesser inferior, farcit d'escuma aïllant tèrmic. (P - 459)

1.312,68 1,000 1.312,68

TOTAL Capítulo 01.01.13 14.060,88

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 14 MANYÀ
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1 KASAZ09C u Porta tallafocs metàl.lica, EI2 60- C5, d'una fulla batent AMB
ESCOPIDOR PER EXTERIORS, per a una llum de 90x210 cm, preu
alt, col.locada (P - 306)

361,52 2,000 723,04

2 EASAZVB3 U Porta tallafocs de material metàl.lica, RF-60, d' una fulla practicable,
per a una llum de 800x2100 cm, tipus 2, col.locada, amb espiells vidre
rodó D25cm, dispositiu antipànic de lliscament, sèrie Tempro amb
regulador de fulls de tancament i electroimà. (P - 12)

686,10 1,000 686,10

3 KABGZCXA u Coberta inclinada de placa de policarbonat de cambra trsalluit de
60mm combinat amb una part de xapa metál·lica grecada galvanitzada
acabada lacada, incorporant pitets per acollir de manera estanca els
tubs frigorífics de 3 circuits dobles i 4 conductes de ventilació. Inclou
l'estrauctura galvanitzada de suport i els eleemnts perimetrals ecaients
per fer goterons i solapaments correstes. Mides generals
aprox.4500*1500 (P - 288)

411,29 1,000 411,29

4 KB12ZISA u Element per resoldre la fixació de les diverses instal·lacions amb
suports de platina 30 * 6 formant ponts, grapes o triangulant quan
aquelles pengen del sostre més de 5 cms (P - 307)

56,81 30,000 1.704,30

5 KB12ZISM u Element per resoldre la fixació de les diverses instal·lacions amb
suports de platina 30 * 6 formant ponts, grapes o triangulant quan
aquelles pengen del sostre més de 5 cms. Dimensions més grans de
1000*250. Inclòs suports antivibratoris tipos cautxú o neopré per
exteriors en plaques de 250*250*12 (P - 308)

81,08 10,000 810,80

6 KABGZPPK u Doble porta incorporada a l'estructura del badalot amb pany de
seguretat amaestrejat. 3 frontisses per porta. Estructura de tubular
galvanitzat 100*100/2 folres de xapa calada com la que hi ha a l'armari
d'escomeses de la façana nord. Refós perimetral de 3 cms.
Tibant d12 d'arriostrameno en fulls de  portes i dobles mòduls.
Els muntants extrems es fixaran als murs adjacents, amb varetes
horizontals  cada 50cm. Amb una vertical continua al centre.
Mides generals aprox. 2280*2000.
(P - 291)

923,38 2,000 1.846,76

TOTAL Capítulo 01.01.14 6.182,29

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 15 METAL·LISTERIA

1 KB15ZPM2 m Passamans per a escala AISI316 esmerilat amb un tub Ø32/1.5 soldat
en pipes Ø8, fixades al mur corresponent encastades 150mm amb
resines . (P - 311)

93,84 5,800 544,27

2 EB15ZCZA u Torreta de ventilació de lamel.les a 45º de 40mm separades 20mm.
Secció 400*400*700. amb sostreo a 4 aigues. Conjunt de xapa de zinc
texturizada de 12´´ damunt estructura galvanitzada de tub 30*30*1,
degudament aillats entre ells per evitar el pont electròlitic. Inferiorment
dispondrà dels trencaigues escaients per assegurar l' estanqueidtat.
Per la part interior dispondrà d'una tela mosquitera d'acer inox.
2*2*0.5, fixada amb sistema antipunxonament. (P - 14)

460,53 1,000 460,53

TOTAL Capítulo 01.01.15 1.004,80

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 17 ENVIDRAMENTS
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1 KC171344 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12
mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats
de neoprè sobre alumini o PVC (P - 315)

42,86 32,035 1.373,02

2 KAF4ZDVA u Tancament vidriat format cantonada per 3 muntants i traveser
superior AISI de seccció reduida. Una cara amb un vidre fixe 4+4 i
l'altra amb una porta de vidre trempat. 10mm i dos laterals de vidre
fixe 3+3. Uso 1B1. Pany de seguretat amaestrejat. Frontisses AISI per
vidre.
Dimensions generals 1400+2000*2100. (P - 298)

1.246,64 1,000 1.246,64

3 KC1FZE21 m2 Vidre laminar 55.2 a l'interior, una càmera deshidratada de 20mm,
farcida d'argò al 95% i un vidre trempat de 8mm a l'exterior. TL 61%.
O=1.7 W/m2K,Fg=0.29, Rw 39 dB, RA-37dBRa,tr- 34dB. Ús 1C2/1B1.
Amb 2 làmines de PVB. La làmina tremplada sobresortirà de la
càmera un mínim de 100mm en l'aresta inferior dels vidres perimetrals,
que no disposaran de tapeta. Aquesta part s'enfosquirà amb silicona.
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P -
317)

142,95 26,065 3.725,99

TOTAL Capítulo 01.01.17 6.345,65

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 18 FONTANERIA

1 KFBRMT14 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA
D'ALUMINI, DE 14 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 2,00 MM DE
GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95 ØC.
CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT +
MULTICAPA D'ALUMINI AMB BRIDES SOLDADES
LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I
CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40 W/MØK. HOMOLOGAT I AMB
CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS
D'ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 14X2,00 O
SIMILAR EQUIVALENT. (P - 346)

3,99 19,000 75,81

2 KFBRMT18 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA
D'ALUMINI, DE 18 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 2 MM DE GRUIX,
PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95 ØC. CONSTRUIT
AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI
AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA
EXTERIOR DE PE RETICULAT. COEFICIENT DE EXPANSIO
TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40
W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10
ANYS. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB
ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX
MT 18X2 O  SIMILAR EQUIVALENT. (P - 347)

4,25 13,000 55,25

3 KFBRMT20 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA
D'ALUMINI, DE 20 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 2,25 MM DE
GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95 ØC.
CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT +
MULTICAPA D'ALUMINI AMB BRIDES SOLDADES
LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I
CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40 W/MØK. HOMOLOGAT I AMB
CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS
D'ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA

4,65 7,000 32,55
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INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 20X2,25 O
SIMILAR EQUIVALENT. (P - 348)

4 KFBRMT32 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA
D'ALUMINI, DE 32MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 3 MM DE GRUIX,
PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95 ØC. CONSTRUIT
AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT + MULTICAPA D'ALUMINI
AMB BRIDES SOLDADES LONGITUDINALMENT + CAPA
EXTERIOR DE PE RETICULAT. COEFICIENT DE EXPANSIO
TERMICA DE 0,000025 K I CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40
W/MØK. HOMOLOGAT I AMB CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10
ANYS. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB
ACCESSORIS I TOT TIPUS D'ELEMENTS NECESSARIS PER A LA
SEVA CORRECTA INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX
MT 20X2,25 O  SIMILAR EQUIVALENT. (P - 349)

6,70 62,000 415,40

5 KFBRMT40 ML TUB MULTICAPA DE POLIETILE RETICULAT AMB ANIMA
D'ALUMINI, DE 40MM DE DIAMETRE EXTERIOR I 3,5 MM DE
GRUIX, PER A 10 BAR DE PRESSIO DE TREBALL A 95 ØC.
CONSTRUIT AMB TUB INTERIOR DE PE RETICULAT +
MULTICAPA D'ALUMINI AMB BRIDES SOLDADES
LONGITUDINALMENT + CAPA EXTERIOR DE PE RETICULAT.
COEFICIENT DE EXPANSIO TERMICA DE 0,000025 K I
CONDUCTIVITAT TERMICA 0,40 W/MØK. HOMOLOGAT I AMB
CERTIFICAT DE GARANTIA DE 10 ANYS. ES CONSIDERA
TOTALMENT INSTAL.LAT, AMB ACCESSORIS I TOT TIPUS
D'ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL.LACIO. MARCA WIRSBO WIRSBOFLEX MT 20X2,25 O
SIMILAR EQUIVALENT. (P - 350)

10,37 36,000 373,32

6 EN3464P7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, D'1'' DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE, PREU
ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 44)

33,75 17,000 573,75

7 EN3484P7 U VÀLVULA D'ESFERA MANUAL SOLDADA, D'1'1/2 DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, DE BRONZE, PREU
ALT I MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 45)

57,96 1,000 57,96

8 EN3435M7 u Vàlvula de bola manual soldada, de tres peces amb pas total, material
del cos i de la bola d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316),de diàmetre
nominal 1 1/4 ´´ i de 64 bar de PN, col·locada superficialment (P - 43)

41,30 5,000 206,50

9 KFBRZMAA u Modificació a la tuberia principal del auditori a tocar la sortida del
comptador per conectar una escomesa cap al convent, amb
incorporació d eles peces i claus que calguin (P - 351)

173,25 1,000 173,25

10 KFBRZMAB u Modificació necessaria per connectar els lavabos de P10 a la nova
xarxa d'aigua, incorporant les peces i claus escaients.
(P - 352)

228,82 1,000 228,82

TOTAL Capítulo 01.01.18 2.192,61

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 19 ELECTRICITAT

Subsistema 02 QUADRES GENERALS I SUBQUADRES

1 KG1A0911 u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a
servei interior, encastat (P - 353)

195,69 4,000 782,76

2 KG7Z11A1 u Módulo para protección de sobretensiones, instalado en paralelo con
transformador electrónic (P - 390)

29,01 1,000 29,01

3 KG415FJF U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 32 A
D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA CORBA C, TETRAPOLAR (4P),
DE 10000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 15
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS
DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN (P - 372)

62,05 3,000 186,15

4 KG415A99 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

21,40 15,000 321,00
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60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P
- 367)

5 KG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 370)

62,55 2,000 125,10

6 KG415A9B 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 (P
- 368)

21,59 28,000 604,52

7 KG42529H u Interruptor diferencial de la classe A, 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 (P - 376)

124,67 32,500 4.051,78

8 KG42129H 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 (P - 373)

38,60 3,000 115,80

9 KG4R4850 u Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN
60947-4-1, fixat a pressió (P - 378)

44,20 15,000 663,00

10 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
361)

2,01 1.085,000 2.180,85

11 KG648178 u Polsador de tipus modular de 2 mòduls estrets, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu superior, muntat sobre
bastidor o caixa (P - 385)

15,21 8,000 121,68

12 KG64Z278 u Pulsador doble acción para señalización y accionamiento de circuitos,
tipo Lexic de Legrand, montado en caja metálica. (P - 386)

25,70 6,000 154,20

13 KG4R40X1 u Guardamotor tripolar para motores de hasta 5kW con piloto de
señalización, tipoLexic de Legrand, instalado (P - 377)

85,94 2,000 171,88

14 KG415DJJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 371)

158,90 3,000 476,70

15 KG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 374)

170,44 3,000 511,32

16 KG42439K u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 375)

154,28 2,000 308,56

17 KG415A9C 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 (P
- 369)

21,92 2,000 43,84

18 KG415A1F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 366)

25,16 2,000 50,32

19 KG312254 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 358)

3,80 60,000 228,00

euros
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20 KG312274 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
359)

6,53 90,000 587,70

21 KG312244 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 357)

2,14 200,000 428,00

22 KG312564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
363)

6,86 90,000 617,40

23 KG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
362)

5,21 90,000 468,90

24 KG312574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
364)

9,78 90,000 880,20

25 KG312134 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
356)

1,28 620,000 793,60

TOTAL Subsistema 01.01.19.02 14.902,27

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 19 ELECTRICITAT

Subsistema 03 LINIES I CANALITZACIONS

1 KG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
360)

1,64 615,000 1.008,60

2 KG312334 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
361)

2,01 700,000 1.407,00

3 KG2A3E35 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 55x 130 mm,
amb 3 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments (P -
355)

17,11 64,850 1.109,58

TOTAL Subsistema 01.01.19.03 3.525,18

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 19 ELECTRICITAT

Subsistema 04 APARELLS D'ENLLUMENAT

1 KH131554 u Llumenera decorativa per a línia continua, sense difusor i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís d'alumini
anoditzat i muntada superficialment al sostre (P - 393)

27,83 1,000 27,83

2 KH61RC49 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt,

67,88 12,000 814,56

euros
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col·locat superficial (P - 399)
3 KH32AM3H u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer

esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada incandescent de 60 W,
muntat superficialment en parament horitzontal (P - 398)

45,32 10,000 453,20

4 KH1L14G1 u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16
leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
muntada superficialment (P - 397)

118,67 9,000 1.068,03

5 KH13B520 u Luminaria decorativa para línea continua con óptica de aluminio
acabado satinado y difusor de lamelas de aluminio acabado satinado,
numero de tubos fluorescentes 2 de 36 W y diámetro 26 mm con una
temperatura de color de 3000 o 4000 K y un grado de rendimiento de
color Ra=85, de forma rectangular, con chasis de plancha de acero
galvanizado en caliente pintado blanco, grado de protección IP 207,
con balasto electrónico, montada superficialmente en el techo (P - 394)

140,95 27,000 3.805,65

6 KH13Z520 u Luminaria decorativa para línea continua con óptica de aluminio
acabado satinado y difusor de lamelas de aluminio acabado satinado,
numero de tubos fluorescentes 2 de 58 W y diámetro 26 mm con una
temperatura de color de 3000 o 4000 K y un grado de rendimiento de
color Ra=85, de forma rectangular, con chasis de plancha de acero
galvanizado en caliente pintado blanco, grado de protección IP 207,
con balasto electrónico, montada superficialmente en el techo (P - 395)

140,95 24,000 3.382,80

7 KH1DZB53 u PLAFON BOS Diámetro: 264 mm. EQUIPO ESTANDAR 2 x TC 9W
G23 y montada superficialmente en el techo (P - 396)

92,73 2,000 185,46

TOTAL Subsistema 01.01.19.04 9.737,53

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 19 ELECTRICITAT

Subsistema 05 MECANISMES

1 KG6211D3 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 382)

13,97 2,000 27,94

2 KG738182 u Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls
estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230
V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, muntat
sobre bastidor o caixa (P - 389)

49,03 10,000 490,30

3 KG63B153 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment (P - 384)

10,06 3,000 30,18

4 KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 383)

10,77 75,000 807,75

5 KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 379) 2,00 12,000 24,00
6 KG612021 u Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada (P -

380)
2,73 27,000 73,71

7 KG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat (P -
387)

3,42 12,000 41,04

8 KG671123 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu alt, col·locat (P -
388)

5,04 12,000 60,48

9 KG61DEC6KI5Ru Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material metàl·lic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars ref. 51000113-036 de la serie Envolvents
metàl·lics Simon 500 CIMA de SIMON , muntat encastat (P - 381)

80,21 30,000 2.406,30

TOTAL Subsistema 01.01.19.05 3.961,70

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

euros
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Capítulo 21 Audiovisual i telefonia

Subsistema 02 Veu/dades

1 EP7Z7100 U PLAFÓ PER A ARMARI TELEFONIC TIPUS RACK AMB 50 PORTS
RJ45/LSA AMP. COMPLETAMENT INSTAL.LAT. (P - 54)

141,14 1,000 141,14

2 EP7Z7240 U SERVEI DE CONNECTORITZACIÓ D' ENLLAÇOS TELEFONIA EN
PLAFÓ DE 19'' AMB 48 PORTS RJ45 I QUANTE. INCLOU
SENYALITZACIO DE CIRCUITS. COMPLETAMENT CONNECTAT I
COMPROVAT. (P - 55)

268,23 1,000 268,23

3 EG151512 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM,
AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 40)

11,47 24,000 275,28

4 EP43B020 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 50 PARELLS, AMB PANTALLA,
COL.LOCAT (P - 47)

8,50 80,000 680,00

5 EP43C431 U CABLE DE XARXA DE 4 PARELLS, AMB 2 CONNECTORS RJ45,
CATEGORIA 6 UTP, DE 0,5 A 1,6 M DE LLARGÀRIA, COL.LOCAT (P
- 48)

9,21 25,000 230,25

6 EP7Z113B U PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 UTP
INTEGRATS, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1
UNITAT D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT (P - 52)

239,38 7,000 1.675,66

7 EP7Z2288 U SERVEI DE CONNECTORITZACIÓ DE 24 ENLLAÇOS STP EN 1
PLAFO DE 19'' AMB 24 PORTS RJ45 CAT 6 APANTALLAT. INCLOU
SENYALITZACIO DE CIRCUITS I CERTIFICACIÓ DELS PUNTS DE
VEU-DADES. COMPLETAMENT CONNECTAT I COMPROVAT. (P -
53)

483,63 1,000 483,63

8 EP7Z1100 U PANELL GUIACABLE 19'' ENRACABLE. PANELL PER A LA
DISTRIBUCIÓ DEL CABLEJAT (P - 51)

29,40 6,000 176,40

9 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 (P - 41)

0,98 940,000 921,20

10 EG611021 U CAIXA DE MECANISMES, PER A UN ELEMENT, PREU ALT,
ENCASTADA (P - 42)

1,99 9,000 17,91

11 EP7311D3 U PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS UNIVERSAL, AMB
CONNECTOR RJ45 SIMPLE, CATEGORIA 6 U/UTP, AMB
CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA,
PREU ALT, ENCASTADA (P - 49)

14,94 100,000 1.494,00

12 EP434610 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTOR DE
COURE, DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6 U/UTP, AÏLLAMENT DE
POLIOLEFINA I COBERTA DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 50265, COL·LOCAT SOTA TUB O CANAL
(P - 46)

1,24 2.380,000 2.951,20

13 EP74ZE12 U ARMARI METÀL.LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 96
UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 800X 900 MM (ALÇÀRIA X
AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE
VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS
I ESTRUCTURA FIXA, PEUS DE NIVELLACIÓ, + SAFATA FIXE,
BASE 6 ENDOLLS SCHUKO COL.LOCAT, INCLOU VENTILACIÓ
FORÇADA. MARCA RETEX MODEL LOGIC A800 (32211942) (P - 50)

1.932,13 1,000 1.932,13

TOTAL Subsistema 01.01.21.02 11.247,03

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 21 Audiovisual i telefonia

Subsistema 04 Porter automàtic

euros
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1 KP213110 u Alimentador per a instal·lació d'intercomunicador audio per a sistema
4+N fils i placa de carrer amb pulsadors, per a una tensió de 230 V,
per a muntar en paret o carril DIN, col·locat (P - 449)

57,30 1,000 57,30

2 KP22931A u Placa de carrer sistema 2 fils amb 1 pulsador , equipada amb
intercomunicador audio, amb secret de conversació, servei a un
accés, muntada superficialment (P - 450)

392,21 1,000 392,21

3 KP255A90 u Monitor per a sistema audio i video 2 fils, per a instal·lació mural i
fabricat en ABS , amb pantalla blanc / negre , amb trucada electrònica
, amb secret de conversació i 4 pulsadors, per a obertura, autoencesa
i 2adicionals, col·locat (P - 451)

256,31 1,000 256,31

4 KP263110 u Derivador de comunicació audio amb sistema 2 fils per a distribució en
planta amb 1 sortida de derivació i una sortida de pas, col·locat (P -
454)

40,52 1,000 40,52

5 KP271B03 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció
0,64 mm2 cada un i col·locat en tub (P - 455)

7,00 1,000 7,00

6 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 354)

1,32 84,000 110,88

7 KP25ZSLA u El KIT inclou tot el que calgui per a complir amb un sistema d'alarma
de emergència (DDA CALL o sistema de trucada com ajuda tècnica a
discapacitats) en centres públics amb lavabos adaptats (conforme a
DDA, BS 8300, Real Decreto 173/2010, Document Bàsic de Seguretat
d' utilizació i Accesibilitat (DB SUA) Secció SUA3.2 Aprisionamiento).
Comprèn: Controlador de trucades amb una sortida de relé lliure de
tensión, un control de volumen, text en Braille i bateria recargable de
seguretat. Punt de RESET remot que inclou indicació visual i audible d'
alarma per a tranquilitzar l'usuari. Controlador d'una zona de trucada
amb bateria 12V. Tiradors de sostre. Punt de reinici (RESET) amb
zumbador. Pilot lluminós exterior amb zumbador. Etiqueta de ´´WC
adaptat´´

(P - 452)

320,12 2,000 640,24

8 KP271D03 m Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de secció
0,64 mm2 cada un i col·locat en tub (P - 456)

6,73 80,000 538,40

9 KP25ZSLM u Adaptació d'instal·lació de video porter existent per dirigir.la a la sala
del oest.

(P - 453)

290,23 1,000 290,23

TOTAL Subsistema 01.01.21.04 2.333,09

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 23 CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ

Subsistema 02 ZONA SALA P21

1 EEGDZB14 u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte
amb condensació per aire, DAIKIN mod. BQSG 140D o equivalent,
unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 13,5
a 15,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
de EER de 3,06 a 3,41, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una
pressió disponible de 150 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R410 A, col·locat
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris,
càrrega de gas per a un correcte funcionament i instal·lació. (P - 26)

5.586,16 1,000 5.586,16

euros



FASE IV

PRESSUPOST 
 Data: 20/06/17 Pàg.: 28

2 EEMHZ500 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA
mod. RCE 500 EC o equivalent, instal·lació exterior, cabal nominal de
500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell
sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, secció
d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres plans d'eficàcies F6 i
F8, secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia
F6, comandament de control en funció de la qualitat d'aire, sonda de
qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs, antivibradors, suports i
accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada. (P - 31)

2.324,82 1,000 2.324,82

3 EEV3ZBRC1 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off,
mode de funcionament, temperatura de consigna i velocitat de
ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de cable i accessoris
necessaris, instal·lat i connectat (P - 32)

175,77 1,000 175,77

4 EEJ1Z0DE u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim (P - 28) 42,80 1,000 42,80
5 EE51LZCLP21 u Xarxa de conductes de climatització, impulsió, retorn i ventilació, de

fibra de vidre tipus climaver neto per les zones interiors i xapa
galvanitzada aïllada per les zones exteriors
Inclou reixes d'impulsió, retorn i extracció en alumini anoditzat,
comportes i suports, instal·lada (P - 20)

2.980,00 1,000 2.980,00

6 EF5A42ZP21 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat,
inclou linia de maniobra, control fins a comandament i potència. (P -
38)

380,00 1,000 380,00

TOTAL Subsistema 01.01.23.02 11.489,55

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 23 CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ

Subsistema 03 ZONA SALA P08

1 EED5ZRX10 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, marca
DAIKIN mod. RXYSQ10TY1 o equivalent amb ventilador axial, de 28
kW de potència tèrmica aproximada en fred i 28 kW en calor, de 10,2
kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de
400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic
R410 A, col·locada
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris,
càrrega de gas per a un correcte funcionament i instal·lació.
(P - 22)

10.895,23 1,000 10.895,23

2 EEDEZN40 u Unitat interior per a conductes de terra, d'equips de cabal variable de
refrigerant, marca DAIKIN mod. FXNQ 40 o equivalent, de 4,5 a 5,0
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 80
W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica
de 230 V, de pressió estàndard, per a instal·lacions amb fluid frigorífic
R410 A , de baixa silueta, col·locada, amb desguassos, antivibradors i
accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte
funcionament i instal·lació
(P - 25)

1.789,06 6,000 10.734,36

3 EEMHZ230 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA
mod. RCE 2300 EC o equivalent, instal·lació exterior, cabal nominal de
2300 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell
sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, secció
d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres plans d'eficàcies F6 i
F8, secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia
F6, comandament de control en funció de la qualitat d'aire, sonda de
qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs, antivibradors, suports i
accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada. (P - 30)

5.102,82 1,000 5.102,82

4 EEV3ZBRC1 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off,
mode de funcionament, temperatura de consigna i velocitat de
ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de cable i accessoris

175,77 6,000 1.054,62

euros
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necessaris, instal·lat i connectat (P - 32)
5 EEJ1Z0DE u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim (P - 28) 42,80 6,000 256,80
6 EE51LZCLP08 u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa

galvanitzada aïllada, Inclou reixes d'extracció, impulsió en alumini
anoditzat, comportes i suports, instal·lada (P - 19)

3.250,00 1,000 3.250,00

7 EF5A42ZP08 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat,
inclou linia de maniobra, control fins a comandament i potència. (P -
37)

1.810,00 1,000 1.810,00

TOTAL Subsistema 01.01.23.03 33.103,83

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 23 CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ

Subsistema 04 ZONA SALA B09

1 EED5ZRX5 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, marca
DAIKIN mod. RXYSQ5TY1 o equivalent amb ventilador axial, de 12,1
kW de potència tèrmica aproximada en fred i 12,1 kW en calor, de
3,03kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació
elèctrica de 230 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i
fluid frigorífic R410 A, col·locada
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris,
càrrega de gas per a un correcte funcionament i instal·lació.
(P - 21)

6.340,23 1,000 6.340,23

2 EEDEZL50 u Unitat interior de terra amb envolvent, d'equips de cabal variable de
refrigerant, marca DAIKIN mod. FXLQ 50 o equivalent, de 5,6 a 6,3 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 110 W
de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de
230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A , col·locada, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris
per a un correcte funcionament i instal·lació
(P - 24)

1.968,06 2,000 3.936,12

3 EEMHZ150 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA
mod. RCE 1500 EC o equivalent, instal·lació exterior, cabal nominal de
1500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell
sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, secció
d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres plans d'eficàcies F6 i
F8, secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia
F6, comandament de control en funció de la qualitat d'aire, sonda de
qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs, antivibradors, suports i
accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada. (P - 29)

3.914,82 1,000 3.914,82

4 EEV3ZBRC1 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off,
mode de funcionament, temperatura de consigna i velocitat de
ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de cable i accessoris
necessaris, instal·lat i connectat (P - 32)

175,77 1,000 175,77

5 EEJ1Z0DE u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim (P - 28) 42,80 2,000 85,60
6 EE51LZCLB09 u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa

galvanitzada aïllada, Inclou reixes d'extracció, impulsió en alumini
anoditzat, comportes i suports, instal·lada (P - 18)

1.200,00 1,000 1.200,00

7 EF5A42ZB09 u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat,
inclou linia de maniobra, control fins a comandament i potència. (P -
36)

1.080,00 1,000 1.080,00

TOTAL Subsistema 01.01.23.04 16.732,54

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

euros
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Capítulo 23 CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ

Subsistema 05 ZONA OFICINES I PB EST

1 EED5ZRX10 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, marca
DAIKIN mod. RXYSQ10TY1 o equivalent amb ventilador axial, de 28
kW de potència tèrmica aproximada en fred i 28 kW en calor, de 10,2
kW de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació elèctrica de
400 V, amb funcionament del compressor DC Inverter, i fluid frigorífic
R410 A, col·locada
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris,
càrrega de gas per a un correcte funcionament i instal·lació.
(P - 22)

10.895,23 1,000 10.895,23

2 EEDEZL32 u Unitat interior de terra amb envolvent, d'equips de cabal variable de
refrigerant, marca DAIKIN mod. FXLQ 32 o equivalent, de 3,6 a 4,0 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 90 W de
potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230
V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A , col·locada, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris
per a un correcte funcionament i instal·lació
(P - 23)

1.837,06 8,000 14.696,48

3 EEMHZ230 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA
mod. RCE 2300 EC o equivalent, instal·lació exterior, cabal nominal de
2300 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell
sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, secció
d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres plans d'eficàcies F6 i
F8, secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia
F6, comandament de control en funció de la qualitat d'aire, sonda de
qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs, antivibradors, suports i
accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada. (P - 30)

5.102,82 1,000 5.102,82

4 EEV3ZBRC1 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off,
mode de funcionament, temperatura de consigna i velocitat de
ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de cable i accessoris
necessaris, instal·lat i connectat (P - 32)

175,77 1,000 175,77

5 EEJ1Z0DE u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim (P - 28) 42,80 9,000 385,20
6 EE51LZOPBE u Xarxa de conductes de ventilació, aportació d'aire i extracció, de xapa

galvanitzada aïllada, Inclou reixes d'extracció, impulsió en alumini
anoditzat, comportes i suports, instal·lada (P - 17)

2.100,00 1,000 2.100,00

7 EF5A42ZOPBE u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat,
inclou linia de maniobra, control fins a comandament i potència. (P -
39)

2.715,00 1,000 2.715,00

TOTAL Subsistema 01.01.23.05 36.070,50

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 23 CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ

Subsistema 06 ZONA SALA BLAVA PLANTA 1

1 EEGDZD25 u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte
amb condensació per aire, DAIKIN mod. DQ 250 B oequivalent, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug de 3 velocitats, comandament a distància i termòstat, de 24,1
a 26,4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
de EER de 2,81 a 3,21, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una
pressió disponible max. de 250 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu
i fluid frigorífic R410 A, col·locat
Inclou desguassos, suports necessaris, antivibradors i accessoris,
càrrega de gas per a un correcte funcionament i instal·lació. (P - 27)

8.496,16 1,000 8.496,16

euros
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2 EEMHZ150 u Unitat de ventilació amb recuperador estàtic segons ErP 2018, TECNA
mod. RCE 1500 EC o equivalent, instal·lació exterior, cabal nominal de
1500 m3/h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell
sandwich de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, secció
d'impulsió formada per 1 ventilador EC i filtres plans d'eficàcies F6 i
F8, secció de retorn formada per 1 ventilador EC i filtre pla d'eficàcia
F6, comandament de control en funció de la qualitat d'aire, sonda de
qualitat d'aire i regulador de velocitat, inclòs, antivibradors, suports i
accessoris necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada. (P - 29)

3.914,82 1,000 3.914,82

3 EEV3ZBRC1 u Controlador de regulació individual de unitat interior, control on/off,
mode de funcionament, temperatura de consigna i velocitat de
ventilador, mod. BRC1E53A part proporcional de cable i accessoris
necessaris, instal·lat i connectat (P - 32)

175,77 1,000 175,77

4 EEJ1Z0DE u Connexió desguàs fins a baixant més pròxim (P - 28) 42,80 15,000 642,00
5 EE51LZSB u Xarxa de conductes de climatització, impulsió, retorn i ventilació, de

fibra de vidre tipus xapa galvanitzada aïllada
Inclou reixes o toberes d'impulsió, retorn i extracció en alumini
anoditzat, comportes i suports, instal·lada (P - 16)

3.580,00 1,000 3.580,00

6 EF5A42ZSB u Linia de interconnexió frigorífica amb tub de coure frigorífic aïllat,
inclou linia de maniobra, control fins a comandament i potència. (P -
35)

1.534,21 1,000 1.534,21

TOTAL Subsistema 01.01.23.06 18.342,96

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 23 CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ

Subsistema 07 VARIS

1 EEV3ZSQSA u Subministrament i instal.lació de subquadre elèctric de protecció i
comandament, SQCL, marca MERLIN GERIN, compost per cofret
modular amb porta fumada amb tots els elements necessaris, per la
climatització de les diferents zones. Inclòs tot el material i mà d'obra
necessaris.
(P - 33)

1.980,00 1,000 1.980,00

2 EEV3ZLELECT u Instal·lació elèctrica de potència i comandament. Inclòs tot el material i
mà d'obra necessaris.
(P - 34)

1.750,00 1,000 1.750,00

3 E1KACL ut Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació completament
acabada, incloent:

* Formació bancades
* xarxa de desguassos
* Obertura dels forats de pas de instal.lacions
* Segellat dels forats de instal.lacions amb tractament ignifug sI és el
cas
* Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
* Obrir i tapar regates.
* Obrir i rematar forats en paraments.
* Repassos de pintura
* Col.locació i muntatge de passamurs i marcs
* Fixació dels suports.
* Descàrrega i elevació de materials a obra.
* Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat
d'aquests treballs.

En general, tot allò necessari (material i ma d'obra) per al muntatge de
la instal·lació, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa
d'obra.
(P - 1)

3.934,00 1,000 3.934,00

euros
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4 E2AA02A ut Legalització de totes les instal·lacions RITE que es vegin afectades en
aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació, i visats de
projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i
seguiment fins a bon final dels expedients davant Canal Empresa,
inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els
tràmits administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els
organismes oficials per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest
capítol. (P - 3)

2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Subsistema 01.01.23.07 10.164,00

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 23 CLIMATITZACIÓ/VENTILACIÓ

Subsistema 0D VENTILACIÓ HIGIÈNICA

1 KE4414S3 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+fibra de vidre+PVC, de
125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat (P - 341)

28,59 20,000 571,80

2 KEP3Z155 u Boca de extracción de 125 mm de diámetro de conexión y 160 mm de
diámetro exterior, BOC 125 de S & P, de acero galvanizado con
acabado pintado, regulable, fijada con tornillos a pared o techo y
ajustada a caudales de salida (P - 343)

64,80 5,000 324,00

3 KEM3Z312 u Extractor helio-centrífugo, monofásico para 230 V, de 150 mm de
diámetro de las características principales siguientes:
Modelo de referencia: TD-500/150 de S&P
Velocidad: 1.950 rpm
P.máxima: 44W
Caudal máximo: 430m3/h
Nivel sonoro: 29 dBA
Peso aproximado: 2,7Kg
Con temporizador regulable.
Montado en el conducto (P - 342)

162,50 2,000 325,00

TOTAL Subsistema 01.01.23.0D 1.220,80

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 26 PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Subsistema 0L Extintores

1 KM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 443)

50,25 2,000 100,50

2 KM31351K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 444)

169,98 1,000 169,98

TOTAL Subsistema 01.01.26.0L 270,48

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 26 PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Subsistema 0M Bocas de incendio equipadas

1 KF21HA11 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i
DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de

53,98 42,000 2.267,16

euros
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dificultat baix i col·locat superficialment (P - 344)
2 KF21ZCTA UD Treballs per buidar les xarxes existents, formar sengles derivacions en

T en els tubs actuals per connectar el ramal de interconnexió.
(P - 345)

270,02 1,000 270,02

TOTAL Subsistema 01.01.26.0M 2.537,18

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 26 PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Subsistema 0N Detección y alarma de incendios

1 KM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 437)

54,51 30,000 1.635,30

2 KM112520 u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment (P - 438)

49,40 2,000 98,80

3 KM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 441)

18,92 6,000 113,52

4 KM131221 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior (P - 440)

71,71 3,000 215,13

5 KM15U010 u Retenedor electromagnético para el cierre automático de puertas, con
placa de montaje, interruptor de accionamiento manual y conexionado
(P - 442)

97,71 3,000 293,13

6 KMD62803 m Conductor blindat i apantallat, de 8x0,22 mm2, col·locat en tub (P -
446)

1,10 500,000 550,00

7 KMD624X1 m Conductor con funda y pantalla resistente al fuego, libre de halógenos
de 2 x 1,5mm2, tipo 2x1,5-LHR de Notifier o equivalente, montado
bajo tubo. (P - 445)

1,23 100,000 123,00

8 KG22H511 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 354)

1,32 500,000 660,00

9 KM11ZCAA u Ampliació de centraleta d'incendis existent a l'auditori per absorbir tot
l'edifici del convent. (P - 439)

1.270,46 1,000 1.270,46

TOTAL Subsistema 01.01.26.0N 4.959,34

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 26 PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

Subsistema 0O Señalización

1 KMSBCDA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 447)

14,75 20,000 295,00

2 KMSBCMA2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència,
rectangular, de 445x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 448)

15,33 20,000 306,60

euros
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TOTAL Subsistema 01.01.26.0O 601,60

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 29 EQUIPAMENT FIX

Subsistema 0V VARIS

1 KB92U001 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters
alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada
mecànicament (P - 314)

33,31 6,000 199,86

2 KB92ALD1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb
caràcters alfanumèrics, de 20x13 cm, amb suport, fixada
mecànicament (P - 313)

36,39 5,000 181,95

TOTAL Subsistema 01.01.29.0V 381,81

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 29 EQUIPAMENT FIX

Subsistema 11 SANITARIS

1 EQAFZAC5 M Divisòria separadora prefabricada amb placa de laminats comprimits a
alta pressió i temperatura, tractas amb resines fenòliques
termoendurides, de 8 mm de gruix. Cantells polits i bisellats color a
triar. Barra superior estabilitzadora de nylon amb portes, pinzes, peus
regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot
d'acer inoxidable. Tanques practicables des de l'exterior segons SUA.
Inclou part proporcional de portes abatibles, practicables i corredisses
i tapetes per tancar la visió lateral sesgada. Portes de 80 iy 70cm.
Midies aprox.2.00mts alcària. Clasificación fuego C-s2,d0
(P - 59)

171,03 8,000 1.368,24

2 EQAFZHPA m Encimera de laminado estratificado a alta presión HPL de 13mm con
retorno perimetral de 100mm. doblado 13+13 , de 60 cm de ancho.
Aristas redondeadas. Incluido formación de agujeros y colocación de
lavabos Berna adaptados por la parte inferior. (P - 61)

77,61 2,600 201,79

3 EQ5ZZHA0 u Formació de forat sobre taulell de doble tauler de HPL, amb el cantell
interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells
sanitaris (P - 56)

35,70 3,000 107,10

4 EB12ZSLA ud Soporte de encimera con estructura AISI 316L de plancha doblada en
ángulo trapezoidal 60*40*3 a 60*150*3, formando cartabón, soldada a
platina 200*70*3 fijada con 3 tirafondos a la estructura de soporte del
paramento. (P - 13)

56,69 5,000 283,45

TOTAL Subsistema 01.01.29.11 1.960,58

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 30 PINTURA

1 K898ZPCA m2 Pintat de parament de voltes , a la calç ref. 20/LC4 de la sèrie
PINTURES DE CALÇ de NATURCAL o similar, amb dues capes (P -
257)

7,88 282,829 2.228,69

euros
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2 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 255)

4,46 834,038 3.719,81

3 K89ABBJ0 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 258)

18,40 24,000 441,60

4 K898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 256)

5,16 94,371 486,95

TOTAL Capítulo 01.01.30 6.877,05

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 01 INTERIORS

Capítulo 45 AYUDAS A INSTALACIONES

1 K216Z279 UD Ajuda a instalacions amb obertura de forats de pas, canals i altres
necesitats (P - 131)

4.666,59 1,000 4.666,59

TOTAL Capítulo 01.01.45 4.666,59

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 02 FAÇANA

Capítulo 00 TREBALLS PREPARATORIS

1 K4DEZA00 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
d'alçària superior a 10 m (P - 189)

7,08 830,600 5.880,65

2 K121ZAT0 m2 Amortització global per tota l'obra de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats (P - 117)

5,00 830,600 4.153,00

3 K121VSB1 M2 Sistema de protecció antirobatori de bastida per fer-la inescalable,
adaptat damunt estructura tubular (P - 116)

17,38 58,970 1.024,90

TOTAL Capítulo 01.02.00 11.058,55

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 02 FAÇANA

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 134)

11,89 51,500 612,34

2 K21GZIPF u Arrencada de instal.lacions elèctriques de tota la planta, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 145)

266,42 1,000 266,42

3 K216ZTRT m Treure restes teulada antiga, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 133)

13,07 77,262 1.009,81

4 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 143)

2,77 41,700 115,51

5 K214ZR11 u Enderrocar volum complert de rampa exterior afegida. Mides 6*2.5*2.,
amb mitjans mecànics i manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 127)

469,84 1,000 469,84

6 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió

13,07 13,000 169,91

euros
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o contenidor (P - 130)
7 K216ZDF1 u Desbarrar finestres de maó calat. Mida promig 0.70*1.00, a mà i amb

martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 132)

35,64 17,000 605,88

8 K21BX212 u Extreure suports, angulars de ferro, d'antics dipòsits o instal·lacions,
inclos parts empotrades i reparació de forat en mur (P - 140)

36,70 8,000 293,60

TOTAL Capítulo 01.02.01 3.543,31

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 02 FAÇANA

Capítulo 05 RAM DE PALETA

1 K811RJE2 m2 Repicar i rejuntar façana
(P - 238)

23,46 205,247 4.815,09

2 K612ZFPA u Barrar forats amb maó massís mides fins 60*60. amb retirada de runes
a abocador, inclos repàs perimetral acabta com la resta del mur.
(P - 211)

49,97 9,000 449,73

3 K612ZFLA u Reconstruir paret per barrar forat lineal irregular fins a 1m
d'amplària.amb retirada de runes a abocador, inclos repàs perimetral
acabta com la resta del mur.
(P - 210)

65,14 8,500 553,69

4 K458ZCC4 m Formar un recrescut de mur amb cèrcol de 30cm de HA-25 B-20 IIA
per l'amplària del mur, amb 6D10 amb c. D6 a 12cm, i ancoratges
D12 de 200 cada 30 cm al portell. (P - 175)

81,87 53,000 4.339,11

5 K458ZCCF m Regularitzar coronament de maçoneria amb pedra o maó massís i
ancoratges D12 de 200 cada 30 cm al portell. (P - 176)

37,85 46,000 1.741,10

6 K458ZFFA u Regularitzar forats de finestres:ampit, llinda i brancal amb pedra o maó
massís. Mides promig 80*110.  (P - 177)

119,73 8,000 957,84

7 K458ZFVA m Regularització de vora de forat amb maó massís o pedra, inclús en
forma corba. Mides fins 45*45 (P - 186)

55,53 22,700 1.260,53

8 K522ZA4C ml Restauració de ràfec de 5 imbricacions: 2 de teules i 3 de rasilles a
45º, com l'existent, inclos el corresponent contrapes.
(P - 199)

66,47 6,500 432,06

9 K522ZA2C ml Regularitzar restes d'imbricacions de ràfec, com l'existent, inclos el
corresponent contrapes.
(P - 197)

42,04 6,500 273,26

10 K811ZAE2 m Reparar y rejuntar elements lineals de pedra tallada, traient els
elements de tot tipus que estiguin incorporats fins recuperar el
perímetre original. (P - 239)

29,45 20,000 589,00

11 K811ZPE2 m2 Rejuntar elements  de pedra tallada, (P - 240) 18,67 119,671 2.234,26
12 K522ZA2D ml Construir dos d'imbricacions de ràfec per rematar un muro fins a

70cm, com l'existent, inclos el corresponent contrapes.
(P - 198)

40,68 40,000 1.627,20

TOTAL Capítulo 01.02.05 19.272,87

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 02 FAÇANA

Capítulo 06 cobertes i impermeabilitzacions

Subsistema 0G AMPITS I REMATADA D'AMPITS

1 K5ZDZAAA m Ampit - Escupidor xapa zinc 0,8mm amb retorn superior i goteró
inferior , separat 2cm del mur. Sobresortint lateralment 2cm del buit.
Pendent 10º=4-20 - Junta doble pestanya i segellat al mur i a la
fusteria amb silicona natural. Col·locat damunt membrana interposició

43,45 53,000 2.302,85

euros
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resistent 12mm i morter. Desenvolupament fins a 1000mm. (P - 208)

TOTAL Subsistema 01.02.06.0G 2.302,85

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 02 FAÇANA

Capítulo 12 FUSTERIA

1 KA1DZVAH u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura
oscil·lobatent. Bastiment doella tapaboca en brancals enesqueixada.
Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full. Med. Aprox.
53*70. Fusta de iroc envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK (P - 285)

353,40 4,000 1.413,60

2 KA1DZVAI u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura
oscil·lobatent. Bastiment doella tapaboca en brancals enesqueixada.
Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full. Med. Aprox.
89*100. Fusta de iroc envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK (P - 286)

433,40 6,000 2.600,40

3 KA1DZVAE u Finestra rectangular. Secció dels muntants 6*6 cm. Abertura
oscil·lobatent. Bastiment doella tapaboca en brancals enesqueixada.
Escopidor incorporat. 2 frontises a cada full.. Un full. Med. Aprox.
95*145. Fusta de iroc envernissada lasur.
Característiques tècniques iguals o millors que
Permeabilitat a l'aire UNE-EN12207 - Classe 4
Estanqueitat a l'aigua  UNE-EN12208  - Classe 8ª
Resistència al vent  UNE-EN 12210 - Classe C5
Durabilitat UNE-EN 12400 - Classe 3
Aïllament acùstic - Rwº= 32/42 dB
Aïllament Tèrmic Um> 1,3 W/m2ºK (P - 284)

547,07 1,000 547,07

TOTAL Capítulo 01.02.12 4.561,07

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 02 FAÇANA

Capítulo 14 MANYÀ

1 KABGZBMQ u Barana de balconera de 105cm d'altura de ferro forjat. Consisteix en
una platina superior i inferior de 100x10mm col·locades a 30 º i amb
un recolçament intermig, separades 60mm de la paret. Barrots
quadrats de 15mm, separació màxima entre ells de 100mm.
Ancoratges a façana amb pipes. Mides aprox: 2500x1050mm
(P - 287)

679,57 2,000 1.359,14

2 KABGZJNQ u Reixa de seguretat com les existents a la façana fins assolir 1,10m del
punt més alt a menys de 1,5m al voltant. Ancoratges a façana amb
grapes o tacs químics. Mides aprox: 70x70cm
(P - 289)

223,11 27,000 6.023,97

euros
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TOTAL Capítulo 01.02.14 7.383,11

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 02 FAÇANA

Capítulo 16 ESTUC

1 K881ZHA M2 Estucat una capa de blanquejat amb pasta de calç grassa o hidràulica.
i pols de marbre amb acabat arrebossat o raspallat, inclou capes de
preparació dels murs, capa de suport amb armadura plàstica, tipus
mallatex o semblant y capa d'acabat. Inclou el remarcat dels llindars
de les obertures, dels forats d'antigues biguetes empotrades i de les
teulades adossades i les zones massisses d'aquelles obertures que es
mantinguin tancades en canvi de pla. (P - 252)

59,37 651,622 38.686,80

TOTAL Capítulo 01.02.16 38.686,80

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 02 FAÇANA

Capítulo 17 ENVIDRAMENT

1 KC1GZP4L m2 Vidre aïllant de dos vidres tipus Planitherm ultra N-6-12-3+3. U=1,6;
TL=81%; Fa/g=<29% Ra, Tr= 28dBa. Butiral acústic.amb classificació
de resistència a l'impacte manual nivell ==3 UNE EN 12600:2003
,col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC o
llistons de vidre

(P - 318)

95,84 6,422 615,48

TOTAL Capítulo 01.02.17 615,48

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 02 FAÇANA

Capítulo 24 TRACTAMENTS ESPECIALS

1 K87CCNS3 m2 Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant
de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres capes (P - 251)

10,59 10,000 105,90

2 K8781120 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió i detergents
químics amb pH neutre i amoníac (P - 248)

15,93 49,516 788,79

3 K8781170 m2 Neteja de parament de pedra amb raig de pols de vidre micronitzat
humit a pressió, 8 bar (P - 249)

14,24 49,516 705,11

4 K878ZCPA m2 Neteja mecnica en sec a pinzell per a l'extracció dels dipòsits
superficials sense cohesió amb el suport, així com l' extracció de
possibles materials afegits i dels materials impropis presents damunt
la superfície.  (P - 250)

3,91 624,511 2.441,84

TOTAL Capítulo 01.02.24 4.041,64

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 02 FAÇANA

Capítulo 30 PINTURA

euros
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1 K894VDJ0 M2 Rascar i desoxidar fins a treure pintura de biga composta de perfils
d´acer  (P - 253)

16,86 6,100 102,85

2 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 260)

20,13 27,580 555,19

3 E8A81BC1 m2 Envernissat de parament vertical de fusta, al vernís sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb
la superfície mat. Porus obert tipus Lasur (P - 8)

13,83 11,260 155,73

TOTAL Capítulo 01.02.30 813,77

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 00 TREBALLS PREPARATORIS

Subsistema 0C ARQUEOLOGIA

1 K1A2U003 u Jornada d'ajudant d'arqueòleg per a dibuix de buidatges o extraccions
de terres i enderrocs, amb la presa de dades per a la realització de
l'aixecament de l'excavació (P - 119)

198,86 4,000 795,44

2 K1A2U001 u Jornada de supervisió d'arqueòleg director de buidatges o extraccions
de terres i enderrocs, amb la presa de dades per a la realització de
l'informe final (P - 118)

245,55 4,000 982,20

3 K1A2U200 m3 Cata de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de
dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans manuals per a nivells
naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a
informe final, retirada de paviment i farcit amb productes procedents
de l'excavació sense compactat (P - 120)

196,93 2,000 393,86

4 K1A2U300 m3 Cata de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de
dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans mecànics per a nivells
naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a
informe final, retirada de paviment amb recuperació posterior i farcit
amb productes procedents de l'excavació sense compactat (P - 121)

89,24 2,000 178,48

TOTAL Subsistema 01.03.00.0C 2.349,98

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0A CIMIENTOS

1 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 122)

116,07 3,900 452,67

2 K2131221 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 123)

150,06 0,540 81,03

TOTAL Industrial 01.03.01.0B.0A 533,70

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

euros
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Industrial 0B ESTRUCTURA

1 K214211A m3 Desmuntatge de mur de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i
apilament de material per a la seva reutilització i càrrega d'enderrocs
sobre camió o contenidor (P - 125)

182,23 0,360 65,60

TOTAL Industrial 01.03.01.0B.0B 65,60

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0C DIVISIONES

1 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 129)

10,89 6,000 65,34

TOTAL Industrial 01.03.01.0B.0C 65,34

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0D CUBIERTA

1 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 143)

2,77 6,000 16,62

TOTAL Industrial 01.03.01.0B.0D 16,62

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0F REVESTIMIENTOS

1 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 135)

8,92 137,000 1.222,04

TOTAL Industrial 01.03.01.0B.0F 1.222,04

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0G PAVIMENTOS

euros
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1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 137)

10,48 163,800 1.716,62

2 F219FFA0 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 63)

5,85 19,500 114,08

TOTAL Industrial 01.03.01.0B.0G 1.830,70

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0H CARPINTERIA

1 K21AU004 u Desmuntatge de full, cèrcol i accessoris de ´´ventanillo´´, de fins a
3m2, amb recuperació de ferratges i fixacions a paraments, amb
mitjans manuals, apilament de material per a la seva reutilització o
restauració i càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor (P - 139)

28,70 2,000 57,40

TOTAL Industrial 01.03.01.0B.0H 57,40

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0J HERRERIA

1 K21BZ011 U Arrencada d'element metàl·lic fixat als murs. (P - 141) 6,56 3,000 19,68
2 K21BZ0BA U Arrencada d'element metàl·lic fixat als murs. Mides fins a 3.2*2.5

(P - 142)
77,30 2,000 154,60

TOTAL Industrial 01.03.01.0B.0J 174,28

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0Ñ ELECTRICIDAD

1 K21GZPA1 PA Eliminació puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica
superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor. A tota la planta. (P - 146)

179,56 1,000 179,56

TOTAL Industrial 01.03.01.0B.0Ñ 179,56

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

euros
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Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema 0B ENDERROCS

Industrial 0X OTROS

1 K221ZVMA m3 Buidatge de terres, enderrocs i estris, càrrega manual de terres sobre
camió o contenidor (P - 149)

29,72 15,000 445,80

TOTAL Industrial 01.03.01.0B.0X 445,80

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 01 DECONSTRUCCIONS

Subsistema A3 GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2RA2640 m3 Deposició controlada a monodipòsit amb bàscula, d'enderrocs amb
una densitat inferior a 1,10 t/m3 (P - 164)

14,38 34,372 494,27

2 K2R540G0 m3 Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor (P -
162)

8,42 34,372 289,41

3 K2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 163)

7,41 5,156 38,21

4 K2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 165)

0,14 50,000 7,00

TOTAL Subsistema 01.03.01.A3 828,89

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 02 MOVIMENTS DE TERRES

Subsistema 0A EXCAVACIONS

1 K2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P -
151)

5,73 13,860 79,42

2 K221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 148)

3,81 87,103 331,86

3 K2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 156)

1,98 343,702 680,53

4 K222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
profunditat, en terreny tou, amb mitjans mecànics i amb les terres
deixades a la vora (P - 154)

5,79 18,720 108,39

5 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió (P - 152)

9,45 122,010 1.152,99

6 F2317101 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i fins a 3 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 10% (P - 67)

8,83 26,000 229,58

7 G22BZRC1 m2 Rectificación rasante caja calle o similar existente con rebaje o
modificación de 20cm. de promedio.
(P - 114)

3,89 311,082 1.210,11

euros
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TOTAL Subsistema 01.03.02.0A 3.792,88

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 02 MOVIMENTS DE TERRES

Subsistema 0B TERRAPLENATS

1 K2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P -
157)

13,17 226,981 2.989,34

2 E2255P70 m3 Relleno de zanja o pozo per a drenajes con gravas procedentes de
áridos reciclados mixto hormigón-cerámica, en tandas de 25 cm como
máximo (P - 2)

13,55 24,648 333,98

TOTAL Subsistema 01.03.02.0B 3.323,32

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 02 MOVIMENTS DE TERRES

Subsistema 0C TRANSPORT DE TERRES

1 K2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 160)

6,24 54,754 341,66

2 K2R450H0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
(P - 161)

18,84 54,754 1.031,57

TOTAL Subsistema 01.03.02.0C 1.373,23

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 02 MOVIMENTS DE TERRES

Subsistema 0D GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2RA7L01 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 166)

9,48 54,754 519,07

TOTAL Subsistema 01.03.02.0D 519,07

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 03 FONAMENTS

Subsistema 0A SUPERFICIALS

1 K3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat

4,75 9,900 47,03

euros
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40 mm, abocat des de camió (P - 170)
2 K31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió (P - 167)

4,95 4,320 21,38

3 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 168)

1,18 60,480 71,37

4 K31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
169)

18,57 15,000 278,55

TOTAL Subsistema 01.03.03.0A 418,33

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 04 ESTRUCTURA

Subsistema 0A FORMIGÓ

1 K45218C4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba (P - 174)

96,48 21,408 2.065,44

2 K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 187)

1,37 253,880 347,82

3 K4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 188)

23,72 27,030 641,15

TOTAL Subsistema 01.03.04.0A 3.054,41

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 05 RAM DE PALETA

1 K9VZU001 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica
i grandaria màxima del granulat 10 mm (P - 280)

23,71 29,200 692,33

2 K4G21195 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista,
col·locada amb morter ciment 1:6 (P - 195)

258,54 2,640 682,55

3 K81126L3 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, esquitxat (P - 237)

23,30 38,500 897,05

4 K4F2ZVVL ud Modificación parcial de la puerta de P. Baja para convertirla en
ventana, mediante el arranque de la carpintería existente, la formación
de un antepecho con cámara de aire, la colocación del nuevo marco y
la formación del umbral aristado con mampostería y mortero. Pared
estructural para revestir de 14 cm de espesor, de ladrillo perforado
hidrofugado, HD, R-20, de 290x140x50 mm, para revestir, categoría I,
según norma UNE-EN 771-1, colocado con mortero de cemento CEM
II, de dosificación 1:0,5:4 (10 N/mm2) y con una resistencia a
compresión de la pared de 7 N/mm2 (P - 191)

483,63 1,000 483,63

5 K4F2ZPEL ud Modificació parcial de la porta entrada al jardí per convertir-la en
finestra, mitjançant l'arrencada de la fusteria existent, la formació d'un
ampit amb cambra d'aire, la col·locació del nou marc i la formació del
llindar aristado amb maçoneria i morter. Paret estructural per revestir
de 14 cm d'espessor, de maó perforat hidrofugado, HD, R-20, de
290x140x50 mm, per revestir, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosatge 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 7 N/mm2
(P - 190)

595,69 1,000 595,69

euros
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6 K811RJE2 m2 Repicar i rejuntar façana
(P - 238)

23,46 90,000 2.111,40

TOTAL Capítulo 01.03.05 5.462,65

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0G AMPITS I CORONAMENTS MURS

1 K5ZDZAAA m Ampit - Escupidor xapa zinc 0,8mm amb retorn superior i goteró
inferior , separat 2cm del mur. Sobresortint lateralment 2cm del buit.
Pendent 10º=4-20 - Junta doble pestanya i segellat al mur i a la
fusteria amb silicona natural. Col·locat damunt membrana interposició
resistent 12mm i morter. Desenvolupament fins a 1000mm. (P - 208)

43,45 1,300 56,49

TOTAL Subsistema 01.03.06.0G 56,49

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0J CANALONES Y GÁRGOLAS

1 K5ZBZRZM u Rasclet de dimensions reduïdes per col·locar com a embornal a les
tortugades, Amb material de zinc de secció suficient..Col·locada amb
fixacions mecàniques. (P - 207)

39,46 8,000 315,68

2 KD15AZ51 m Baixant de tub de zinc amb unió doblegada diàmetre 110mm, de
0,6mm de gruix, incloses les peces especials, fixades mecànicament
amb brides. (P - 321)

76,81 16,000 1.228,96

3 K5ZBZCZC m Canaló exempts semicirculars de zinc Ø150 texturitzat amb pitet de
solape amb la coberta. Es col·locaran amb brides. El seu
entroncament amb el baixant serà mitjançant una peça que formi caixa
i tindran un embornal metàl·lic de protecció. Tindran secció asimètrica
per què desbordin cap a l'exterior.Col·locada amb fixacions
mecàniques. (P - 206)

46,94 3,000 140,82

4 KQN2ZPB1 U Protección de bajante con elemento de hierro fundido de 2m de altura
fijado al muro. (P - 458)

183,46 2,000 366,92

TOTAL Subsistema 01.03.06.0J 2.052,38

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0M CLOACAS Y ALBAÑALES

1 KD7KZSRT U Sifón registrable de corto recorrido con docble registro D200 de
polipropileno (P - 334)

92,55 1,000 92,55

2 KD7KZCCA U CONEXIÓ CLAVEGUERA
(P - 333)

278,40 2,000 556,80

3 KD7KVP8T m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 125 mm, en solera de 10 cm
i farcit fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 332)

58,48 4,000 233,92

4 KD7K3333 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de

51,84 27,860 1.444,26

euros
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gruix (P - 329)
5 KD7KPPBT m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 200 mm, en solera de 10 cm

i farcit fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 331)
64,18 38,000 2.438,84

TOTAL Subsistema 01.03.06.0M 4.766,37

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0N DRENAJES

1 KD5A5F00 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre (P - 325)

8,60 27,500 236,50

2 KD5L1410 m2 Drenaje con lámina multicapa formada por dos fieltros de polipropileno
y una estructura drenante, de 22 mm de espesor y 950 g/m2, colocada
sin adherir (P - 326)

11,95 20,000 239,00

3 KD5LZ410 M Perfil superior per a làmina multicapa formada per dos feltres de
polipropilè i una estructura drenant, de 22 mm d'espessor i 950 g/m2,
col·locada sense adherir (P - 327)

11,95 20,000 239,00

4 K7B11M0L m2 Làmina separadora de feltre de polipropilé amb un pes de 200 a 250
g/m2, col.locada no adherida (P - 221)

2,91 33,000 96,03

5 K2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica,
en tongades de 25 cm com a màxim (P - 158)

47,88 9,900 474,01

6 K7CD5412 m2 Pintado trasdos de muro de hormigón.
(P - 228)

7,14 13,000 92,82

TOTAL Subsistema 01.03.06.0N 1.377,36

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 06 COBERTES I DESGUASSOS

Subsistema 0R ARQUETAS

1 KD353652 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment (P - 322)

155,47 7,000 1.088,29

2 KDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 339)

70,92 8,000 567,36

3 KDKZZMTA u mODIFICACI TAPA ARQUETA
(P - 340)

188,99 1,000 188,99

4 FD5H8DB9 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 250 mm i
de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 74)

132,28 7,000 925,96

5 KDD1A094 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6 (P - 336)

93,25 4,000 373,00

6 KDDZ6DD4 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 338)

165,91 1,000 165,91

7 KDB17430 u Solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y de planta
1,05x1,05 m (P - 335)

16,17 1,000 16,17

euros
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8 KDDZ51A4 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6 (P - 337)

18,59 16,000 297,44

9 KD35ZH52 u Arqueta de pas per a tapa enregistrable, de 60*60 cm i 120 cm de
profunditat, amb paret de maó perforat de 29x14x10 cm, esquerdejada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra amb formigonera de 165 l i
arrebossada interiorment (P - 323)

387,01 5,000 1.935,05

TOTAL Subsistema 01.03.06.0R 5.558,17

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 09 PAVIMENTS

Subsistema 0B EXTERIORS

1 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas
de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P - 113)

3,36 83,940 282,04

2 K9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de espesor y tamaño máximo de 50 a 70
mm, con extendido y compactado del material (P - 268)

10,94 52,939 579,15

3 K921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 266)

24,51 25,173 616,99

4 K9G1ZB42 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat amb bomba, estesa i
vibratge mecànic i acabat reglejat en pastilles definides per tires de
pedra. (P - 277)

128,55 5,250 674,89

5 K9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 278)

4,97 27,000 134,19

6 E9B2ZT2A m Tira de piedra natural de granito flambeado, de precio alto, de 70mm
de grosor y de 120*20 colocada golpe de maceta con mortero mixto
1:2:10, elaborado en la obra con hormigonera de 165l. (P - 10)

45,30 7,000 317,10

7 K9B3ZM3K m2 Piezas de pavimento cortadas de plancha de piedra natural tipo
Figueres con una cara pulida y abrillantada, precio alto, de 60 mm de
espesor colocada a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l (P - 274)

142,26 1,440 204,85

8 F932ZEQA m2 Pavimento de 8/10cm. de arena estabilizado con la adición del 8/11%
de Stabex o similar, de cal hidraúlica con certificaciónes oficiales,
extendido manualmente y compactado, aplicado por empresa
especializada. (P - 68)

14,92 261,184 3.896,87

9 F9F5Z5TC m2 Pavimento podotáctil de piezas de hormigon de forma rectangular de
24x16 cm y 7 cm de espesor, colocado con mortero de cemento 1:4,
elaborado en la obra con hormigonera de 165 l, y relleno de juntas con
arena fina (P - 71)

44,77 5,000 223,85

10 F9F5ZT10 m Tira de Pavimento de piezas de hormigon de forma rectangular de
20x16 cm y 7 cm de espesor, colocado con mortero de cemento 1:4,
elaborado en la obra con hormigonera de 165 l, y relleno de juntas con
arena fina (P - 73)

19,45 26,560 516,59

11 F9F5ZPHA m Peldaño 120*40*15 avimento de piezas de hormigon de forma
rectangular de 80x60 cm y 12 cm de espesor, colocado con mortero
de cemento 1:4, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l, y
relleno de juntas con arena fina (P - 72)

47,40 26,000 1.232,40

12 F961ZR7A m Bordillo de piedra Figueres recuperado, limpiado con silicaro de
aluminio, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15
N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 cm de altura
y rejuntado (P - 69)

43,77 78,600 3.440,32

13 K9DBZSLT m2 Paviment gres porcelánico C1 i C3 no lliscant de 3015 Tipus
Grespania Abadia o similar, col·locat amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntado amb lechada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 275)

42,36 20,000 847,20

euros
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TOTAL Subsistema 01.03.09.0B 12.966,44

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 12 FUSTERIA

1 KA1DZVAC u Finestra rectangular. Secció dels muntants 107 cm. Obertura
oscil·lobatent. Marco duella tapaboca en brancals amb esqueixada.
Escopidor incorporat. Junta pelfut tallavents. 4 frontisses en cada fulla.
Una fulla. Med. Aprox. 105110. Fusta serà d'iroko per envernissar. (P -
283)

493,79 1,000 493,79

2 KC17ZAKA m2 Doble envidrament, conjunt format per un vidre Laminat acústic
55.1(5+5), a l'exterior, i un altre laminatge acústic 44.1 (4+4) a
l'interior, cambra d'aire deshidratada de 20 mm amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral. Fixació sobre fusteria amb
encunyat mitjançant colzes de suport, perimetrals, laterals i segellat en
fred amb silicona, amb un Rw=>48db, factor solar <=0.35 i Tl>=60%.
Producte tipus ISOLAR GLASS MULTIPACT AKUSTEX L11 55.1
baixa emisividad i MULTIPACT AKUSTEX L9 o de prestacions
equivalents mitjançant certificació de Laboratori Oficial. (P - 316)

204,69 2,654 543,25

TOTAL Capítulo 01.03.12 1.037,04

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 14 MANYÀ

1 KB12ZRRA ud Restauració de reixa de ferro forjat, adaptant-la a nous nivells,
desrovellant-la, substituint element corroïts, deteriorats i reposant els
que faltin per al seu correcte funcionament de seguretat, així com la
seva percepció estètica. Incl. pany de seguretat en tancament existent.
Med. aprox. 226*308 composta per dues filles i un fix superior. (P -
309)

1.363,60 1,000 1.363,60

2 KABGZPCK u MÒDUL DE PORTA CORREDISSA DE 30002250+ UNA PART FIXA
DE 2000*2250 MM. ESTRUCTURA DE TUBULAR GALVANITZACIÓ
100*100/2 FOLROS DE XAPA CALADA COM EN COMPTADORS.
REFUNDIT PERIMETRAL DE 3 CMS.
TIRANT d12 DE ARRIOSTRAMENT EN FULLES PORTES I DOBLES
MÒDULS.
els MUNTANTS EXTREMS ES FIXARAN .Als MURS ADJACENTS,
AMB VARILLES HORITZONTALS CADA 50CM.. AMB UNA
VERTICAL CONTÍNUA Al CENTRE. Suspeses a 5cm del terra. (P -
290)

2.347,22 1,000 2.347,22

TOTAL Capítulo 01.03.14 3.710,82

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 15 METAL·LISTERIA

Subsistema 0A BARANDILLAS EXTERIORES

1 KB15ZBAE m Doble passamà AISI 316 de D43 fixat en platines 100*10 cada
990mm. El superior soldat a l'extrem d'aquelles - tallades a 60º i
l'inferior soldat amb una pipa de D10mm. En la part inferior tindrà un
sòcol del mateix material de 10010 . Barrots D15 cada 110 mm. Els

164,52 6,500 1.069,38

euros



FASE IV

PRESSUPOST 
 Data: 20/06/17 Pàg.: 49

suports tindran una placa inferior a 15015006 fixat a terra amb 3
ancoratges químics. Junta inferior refosa emplenada de silicona
natural. Alçada total 900mm.
(P - 310)

2 KB15ZPM2 m Passamans per a escala AISI316 esmerilat amb un tub Ø32/1.5 soldat
en pipes Ø8, fixades al mur corresponent encastades 150mm amb
resines . (P - 311)

93,84 5,100 478,58

TOTAL Subsistema 01.03.15.0A 1.547,96

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 19 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subsistema AA INSTALACIÓN

Industrial 01 CUADROS DISTRIBUCIÓN

1 FG1NZMQ2 u Modificació del quadre elèctric per a incorporar les noves linias,
aafegint armari adicional si es necesari. (P - 82)

493,91 1,000 493,91

2 FG1NZLGA u Legalització (projecte i taxes) de l'ampliació de potència
(P - 81)

594,00 1,000 594,00

TOTAL Industrial 01.03.19.AA.01 1.087,91

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 19 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subsistema AA INSTALACIÓN

Industrial 06 LÍNEAS

1 FG31ZF41 m Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, cuatripolar de
secció 4*10 mm2, col.locat en tub (P - 84)

8,95 140,000 1.253,00

TOTAL Industrial 01.03.19.AA.06 1.253,00

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 19 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subsistema AA INSTALACIÓN

Industrial 07 PUNTOS LUZ

1 FHN84C91 u Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 150 W, de preu mitjà, amb bastidor
metàl·lic, acoblada al suport (P - 88)

165,64 3,000 496,92

2 FHN8ZBA1 u Lluminària tipus balisa de cos d'alumini antivandálic per a exteriors
IP45 o superior. Altura 900mm. de preu alt, (P - 89)

293,15 3,000 879,45

3 FHN4Z184 u Lluminària asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de plàstic, amb
llum de vapor de sodi a baixa pressió de 35 W, de preu alt, tancada
amb allotjament per a equip, acoblada al suport inclòs (P - 87)

181,63 5,000 908,15

TOTAL Industrial 01.03.19.AA.07 2.284,52

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

euros
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Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 19 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subsistema AA INSTALACIÓN

Industrial 08 SOPORTES LUMINARIAS

1 FHM1U001 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 3,00
m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta,
col·locada sobre dau de formigó (P - 86)

235,51 3,000 706,53

TOTAL Industrial 01.03.19.AA.08 706,53

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 19 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subsistema AB TOMA DE TIERRA

1 KGD1442E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2500 mm llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 391)

40,12 3,000 120,36

2 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 392)

36,38 3,000 109,14

3 KG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 365)

10,55 71,000 749,05

TOTAL Subsistema 01.03.19.AB 978,55

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 19 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subsistema AF PASATUBOS

1 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 83)

2,16 71,000 153,36

2 F228VPIF m Dispositiu detectable de banda plàstica indicador de la presència
d'instal.lacions soterrades (P - 65)

1,53 71,000 108,63

TOTAL Subsistema 01.03.19.AF 261,99

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 19 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subsistema FA ZANJAS

1 K222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
profunditat, en terreny tou, amb mitjans mecànics i amb les terres
deixades a la vora (P - 154)

5,79 18,720 108,39

2 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

10,84 13,680 148,29

euros



FASE IV

PRESSUPOST 
 Data: 20/06/17 Pàg.: 51

(P - 64)
3 F228ZSGA m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra

garvellada en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM (P - 66)

44,98 17,100 769,16

TOTAL Subsistema 01.03.19.FA 1.025,84

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 19 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subsistema SF ARQUETAS Y TAPAS ARQUETAS Y TAPAS

1 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 75)

80,94 7,000 566,58

2 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 77)

60,72 7,000 425,04

TOTAL Subsistema 01.03.19.SF 991,62

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 25 REC AUTOMÀTIC

Subsistema AA TUBOS

1 FFB37425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 79)

10,31 26,000 268,06

2 FFB38425 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 80)

13,82 10,000 138,20

TOTAL Subsistema 01.03.25.AA 406,26

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 25 REC AUTOMÀTIC

Subsistema AB MECANISMOS

1 FN119324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en arqueta de canalització
soterrada (P - 96)

42,07 1,000 42,07

2 FN118324 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en arqueta de
canalització enterrada (P - 95)

31,40 1,000 31,40

3 FJSAA020 u Programador electrònic per 6 zones de reg, amb doble programa amb
pantalla LCD en muntatge superficial, instal·lat i programat (P - 93)

268,24 1,000 268,24

4 FJSBA110 u Electrovàlvula per a instal·lacions de reg, amb connexions roscadas
de 2'' DN, amb alimentació del relé a 24V a.c., per a pressions entre 1
i 10 bar, per a cabals entre 0,50 i 34 m3/h, amb regulador de cabal,
amb cos i tapa de PVC, possibilitat d'obertura manual actuant sobre el
relé i purgat intern, instal·lada (P - 94)

75,73 1,000 75,73

euros



FASE IV

PRESSUPOST 
 Data: 20/06/17 Pàg.: 52

TOTAL Subsistema 01.03.25.AB 417,44

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 25 REC AUTOMÀTIC

Subsistema AC GOTEROS

1 FJS4UA30 u Difusor emergent amb una altura d'elevació de 30 cm, abast entre 2,0 i
4,5 m, amb rosca femella d'1/2'', amb vàlvula antidrenatge, equipat
amb tovera stándard, totalment col·locat (P - 90)

17,69 11,000 194,59

2 FJS4UE10 u Difusor emergent amb una altura d'elevació de 30 cm, abast entre 2,0 i
4,5 m, amb rosca femella d'1/2'', amb vàlvula antidrenaje, amb
regulador de pressió incorporat, equipat amb tobera standard, colocat.
(P - 91)

11,85 4,000 47,40

3 FJS5U110 m Tub de polietilè de baixa densitat, de 17 mm de diametro exterior i 14,6
mm de diametro interior, per a degotadors autolimpiantes,
antidrenantes i autocompensados, amb un cabal de 24 l/h, per inserir
en canonada de polietilè des de 12 a 25 mm (P - 92)

3,41 60,000 204,60

TOTAL Subsistema 01.03.25.AC 446,59

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 25 REC AUTOMÀTIC

Subsistema AD LÍNEAS ELÉCTRICAS

1 FG334306 m Conductor de coure de designació UNE H05VV-F, tetrapolar de secció
4x2,5 mm2, col.locat en tub (P - 85)

1,81 40,000 72,40

TOTAL Subsistema 01.03.25.AD 72,40

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 25 REC AUTOMÀTIC

Subsistema AF PASATUBOS

1 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 83)

2,16 25,600 55,30

2 F228VPIF m Dispositiu detectable de banda plàstica indicador de la presència
d'instal.lacions soterrades (P - 65)

1,53 25,600 39,17

TOTAL Subsistema 01.03.25.AF 94,47

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 25 REC AUTOMÀTIC

Subsistema FA ZANJAS

euros



FASE IV

PRESSUPOST 
 Data: 20/06/17 Pàg.: 53

1 K222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
profunditat, en terreny tou, amb mitjans mecànics i amb les terres
deixades a la vora (P - 154)

5,79 7,168 41,50

2 F228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
(P - 64)

10,84 6,144 66,60

TOTAL Subsistema 01.03.25.FA 108,10

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 25 REC AUTOMÀTIC

Subsistema SF ARQUETAS Y TAPAS ARQUETAS Y TAPAS

1 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 75)

80,94 2,000 161,88

2 FDKZH9C4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 77)

60,72 2,000 121,44

3 FDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 78)

111,46 2,000 222,92

4 FDK2ZAD3 u Arqueta de 125x57x125 cm, amb parets de 15cm d'e gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó perforat, sobre jaç de sorra (P - 76)

613,69 1,000 613,69

TOTAL Subsistema 01.03.25.SF 1.119,93

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 29 EQUIPAMENT FIXE

Subsistema M0 MOBILIARIO

1 FQ42F015 u Pilona de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja,
de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària, 100 mm de diàmetre i placa
base de 200x200 mm, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 97)

49,92 15,000 748,80

2 F991ZPEE u Bol.lard cilindric escamotejable amb clau material AISI316L de
1000200mm, encastada 200 mm en base de formigón HM-20/P/10/I (P
- 70)

82,05 3,000 246,15

TOTAL Subsistema 01.03.29.M0 994,95

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 30 PINTURA

Subsistema 0B EXTERIORES

1 K89BPDP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 12 cm,
amb pintura de partícules metàl·liques, amb una capa d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat (P - 263)

17,95 12,000 215,40

euros



FASE IV

PRESSUPOST 
 Data: 20/06/17 Pàg.: 54

2 K89FPBPB m Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a
màxim (P - 264)

3,95 6,000 23,70

3 K89BPCP0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 12 cm,
amb esmalt de poliuretà, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat (P - 262)

16,61 16,500 274,07

4 K89BAEJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb
esmalt martelé, amb una capa de imprimación antioxidant i 2 d'acabat
(P - 261)

19,52 72,000 1.405,44

5 K8A42BC1 m2 Envernissat de biga de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, amb la
superfície mat (P - 265)

14,38 12,800 184,06

6 K89AZBB0 m2 Pintat de fusta amb capa de protecció, una segelladora i dues d'acabat
d'esmalt brillant en base aquosa a porus obert, prèvia immersió en
autoclau per a tractament antixilófags (P - 259)

17,94 7,392 132,61

7 K8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P -
254)

4,38 42,500 186,15

TOTAL Subsistema 01.03.30.0B 2.421,43

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 03 ACCES DAVANTER

Capítulo 31 JARDINERÍA

1 FR469N3E u Subministrament de Cupressus sempervirens Stricta d'alçària de 350
a 400 cm, en contenidor de 90 a 120 l (P - 105)

169,73 3,000 509,19

2 FR622583 u Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 7 a 9 m
d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25
%, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió (P - 111)

360,71 3,000 1.082,13

3 FR664678 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans mecànics,
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 112)

49,58 20,000 991,60

4 FR2B1105 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P - 98)

2,13 11,250 23,96

5 FR3P2354 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 100)

83,14 0,450 37,41

6 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament
ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb
mitjans manuals (P - 99)

5,75 20,000 115,00

7 FR456638 u Subministrament de Schinus molle de perímetre de 12 a 14 cm, en
contenidor de 25 l (P - 104)

49,40 5,000 247,00

8 FR45163C u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l (P - 103)

261,72 1,000 261,72

9 FR4AL4A9 u Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 10 l (P - 106)

9,01 5,000 45,05

10 FR4JHMFE u Subministrament de Viburnum tinus d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 17 l (P - 109)

14,94 5,000 74,70

11 FR4EP836 u Subministrament de Lonicera implexa d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor de 3 l (P - 107)

3,41 5,000 17,05

12 FR4HN212 u Subministrament de Smilax aspera d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor d'1,3 l (P - 108)

2,60 5,000 13,00

euros



FASE IV

PRESSUPOST 
 Data: 20/06/17 Pàg.: 55

13 FR44623K u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 60 a 70 cm, en
contenidor de més de 80 l (P - 101)

471,34 1,000 471,34

14 FR44Z23K u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de >100 cm, en
contenidor de més de 100 l (P - 102)

615,00 1,000 615,00

15 FR612783 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 80 a 100
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 110)

308,94 1,000 308,94

TOTAL Capítulo 01.03.31 4.813,09

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 04 ACCÈS POSTERIOR

Capítulo 02 MOVIMENTS DE TERRA

1 G22BZRC1 m2 Rectificación rasante caja calle o similar existente con rebaje o
modificación de 20cm. de promedio.
(P - 114)

3,89 52,317 203,51

2 K2211353 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor (P - 147)

2,61 52,317 136,55

3 K221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 148)

3,81 13,079 49,83

4 K2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P -
157)

13,17 32,093 422,66

5 K227A00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 159)

2,50 52,317 130,79

6 K2R45069 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 160)

6,24 13,079 81,61

7 K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori
retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió (P - 152)

9,45 30,000 283,50

8 F228VPIF m Dispositiu detectable de banda plàstica indicador de la presència
d'instal.lacions soterrades (P - 65)

1,53 30,000 45,90

TOTAL Capítulo 01.04.02 1.354,35

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 04 ACCÈS POSTERIOR

Capítulo 05 RAM DE PALETA

1 K4G21195 m3 Paredat de gruix variable de pedra calcària, d'una cara vista,
col·locada amb morter ciment 1:6 (P - 195)

258,54 0,405 104,71

2 EDDZZRD4 u Rectificación de Marco circular de fundición dúctil para pozo de
registro y tapa abatible y con cierre, para adapatarlo a las nuevas
rasnates. Incluye oarte de albañilería y piezas que puedan faltar. (P -
15)

66,15 3,000 198,45

TOTAL Capítulo 01.04.05 303,16

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 04 ACCÈS POSTERIOR

euros



FASE IV

PRESSUPOST 
 Data: 20/06/17 Pàg.: 56

Capítulo 09 PAVIMENTS

1 G2262111 m3 Extendido y compactación de suelo adecuado de la obra, en tongadas
de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM,
utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y humedeciendo (P - 113)

3,36 52,317 175,79

2 K921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 266)

24,51 10,464 256,47

3 K9G1ZB42 m3 Paviment de formigó sense additius HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat amb bomba, estesa i
vibratge mecànic i acabat reglejat en pastilles definides per tires de
pedra. (P - 277)

128,55 6,726 864,63

4 K9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 281)

2,38 52,317 124,51

5 K9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 278)

4,97 14,280 70,97

6 G9Z6Z110 m Acabado de junta de dilatación de pavimento , con cordón de politeno
PE reticulado 10*15 y sellado superior con resina elástica reistente a
los rayos UVA, tipo sikaflex o similar de 7/10*10*15, colocado con
adhesivo (P - 115)

3,76 14,280 53,69

7 K4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 188)

23,72 11,315 268,39

TOTAL Capítulo 01.04.09 1.814,45

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 04 ACCÈS POSTERIOR

Capítulo 15 METALISTERIA

1 KB15ZPM4 m Pasamanos doble AISI316 esmerilado con dos tubos Ø42/1.5
soldado en pipas Ø8, fijadas al muro correspondiente empotradas
150mm con resinas  (P - 312)

114,84 9,000 1.033,56

TOTAL Capítulo 01.04.15 1.033,56

Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS

Obra 0S SEGURETAT I SALUT

1 XPA02779 PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

5.549,67 1,000 5.549,67

TOTAL Obra 01.0S 5.549,67

�
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euros
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FASE IV

RESUM DE PRESSUPOST Data: 20/06/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01.01  INTERIORS 360.671,27
Obra 01.02   FAÇANA 92.279,45
Obra 01.03  ACCES DAVANTER 78.271,45
Obra 01.04  ACCÈS POSTERIOR 4.505,52
Obra 01.0S  SEGURETAT I SALUT 5.549,67
Obra 01.0Z  CONTROL DE QUALITAT 0,00
Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS 541.277,36
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

541.277,36
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Parte Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parte 01 Presupuesto PRESSUPOST FASE IV CAPUTXINS 541.277,36

541.277,36

euros
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Barcelona, 20 de juny de 2017,

Sg.  Rafael Vila Rodríguez

Arquitecte autor del projecte -



Rafael Vila i Rodríguez 
 

Dr. Arquitecto 
 

C/ Portolá, 9 baixos 1  ª08023 Barcelona-España  
Tel  34  93 212  43 15  Fax  34 93 253 10 12 
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ESTUDI  BASIC  DE  SEGURETAT  I  SALUT  DEL  PROJECTE  EXECUTIU  DE 

REHABILITACIÓ DE L’ANTIC CONVENT DE CAPUTXINS FASE IV. 

C. REC ARNAU, 6 A FIGUERES PROVINCIA DE GIRONA. 

 

PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE FIGUERES 
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�%.� �*� (,�&.,*� $%� *�� $,+�� .%-4$�R� +S@�� $%� &%��.� %�� (,75&%� &.%+� '�(&,.+�� �J� &%75+� $%� &.%-�**�� -J�
$�+&��(���$%�*��',�&�$%�.�$��(�)��(J��5��&�**�7%�&��
*�&%75+�$%�&.%-�**�5%.7?+�+S,-&Q�$�9�$��&�*��$,+��
7�<�7�� �4&,.�&:�$�� 5%.� *�� $,+�� .%-4$�� %�� 4�� 7,7%�&� $,��&�� ��� $,+�� .%-4$�� Q+� ��9%.+�7%�&�
5.,5,.(�,��*� �*� =4�$.�&� $%� *�� $�+&��(��� �� *�� ',�&� $%� .�$��(�)�� 
*+� 7�&%.��*+� =4%� +S%75.%��
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�
�%.���9%.�'�(�.�*%+�$,+�+�$%�.�$��(�)�.%-4$%+�+S4&�*�&:%��$,+C7%&.%+���$�9�$4�*+R�=4%�5,$%��(,�+�+&�.�
%�� 4��� 5%*>*C(4*�� $,+�7?&.�(�� ,� 4�� %+&�*$,+C7%&.%� ��&%�.�$,.� $%� -4&<�(��� 	%75.%� =4%� �,�
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.�$��(�)�I5%.�%<%75*%�,-/%(&%+�7%&�*>*�(+J��
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�,&�� 7��4&%�(�)� $%� 7�&%.��*� (,75,.&�� 4�� .�+(R� 5%.� &��&R� $%+� $%*� 54�&� $%� 9�+&�� 5.%9%�&�4R� +S@�� $%�
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�� �*�4.�.�%*�7�&%.��*R��,�&�.�.1*,��
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�� �&�*�&:�.� �4��&+� $%� &.%-�**� �� (�*O�&� $%� +%�4.%&�&� �7-� 54�&%.�� 7%&�*>*�(�� �� %7-4�&�$�� %��

%75%�E����&4.7%**+��
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�� "%$4((�)�,�.%$�++%�E�$%�*��(�..%����
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�� M+�(,..%(&%�$%�*%+��/4$%+�7%(���=4%+��
�� M+�(,..%(&%�$%*+�%=4�5+�$%�5.,&%((�)���$�9�$4�*��
�� �?(��=4%+�+%�4.%+�5%.���*��7���54*�(�)�$%�(�..%�4%+��
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Els principis bàsics de la manutenció de materials� �
�
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3�.&�1
+(4.O�.�&��&�(,7�+��4��5,++�-*%�*%+�$�+&��(�%+���.%()..%.�5%*�7�&%.��*�7���54*�&R�%9�&��&�
%+&�(�,��7%�&+� ��&%.7%$�+� %�&.%� %*� **,(� $%� 5�.&�$�� $%*� 7�&%.��*� 7���54*�&� %9�&��&�
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
�
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3�.&�1� 0��&%��.�*S%+=4%���$.%&���
6?�1� 	4-/%(&�.�*S,-/%(&%�'%.7�7%�&��
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+,-.%� 4�� 7�&/�� 7%(���(� $%� 7��4&%�(�)�� 
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�=4%+&+�9�*,.+����6����6�]��.%+5%(&�9�7%�&��

��?�1� G+� ,-*���&,.�� *�� 4&�*�&:�(�)� $S4�� (,$�� $%� +%�E�*+� =4��� +S@�� $S��<%(�.� 4�� ,-/%(&%� %�&.%� 4�+�
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�

�*+�%'%(&%+�$%*�5.%+%�&�
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H�������� 4� 
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l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

�
K4��� �� *%+� ,-.%+� $%� (,�+&.4((�)� (,%<�+&%�<%�� (,�&.�(&�+&%+� �� +4-(,�&.�(&�+&%+� =4%R� $%� ',.7��
+4((%++�9��,�+�74*&����R�54�4���(,�+&�&4�.�4��.�+(�%+5%(��*�5%.���&%.'%.?�(���$S�(&�9�&�&+R�*��5.%+?�(���
$%*+�oRecursos preventiuso�Q+R�%���=4%+&+�(�+,+R��%(%++�.����
 

*+� .%(4.+,+� 5.%9%�&�4+� +)�� �%(%++�.�+� =4��� %+� $%+%�9,*45��� &.%-�**+� �7-� .�+(,+� %+5%(��*+R�
$%'���&+���*S���%<����$%*�"���8��2���� �

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.�
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.�

�
��(,�&��4�(�)�%+�$%&�**%�R�$%�',.7��,.�%�&�&�9�R�*%+��(&�9�&�&+�$%�*S,-.��$%*�5.%+%�&�%+&4$��$%�
+%�4.%&�&���+�*4&R�%��-�+%���*S�9�*4�(�)�$%�.�+(,+�$S�=4%+&R�=4%�.%=4%.%�<%��*��5.%+?�(���$%�.%(4.+�
5.%9%�&�4��
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