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I .  M E M Ò R I A  
 

MG DADES GENERALS 
 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  
 

Projecte: Projecte d’adequació de l’edifici “G” al Port de Segur 
de Calafell, per Centre Cívic, Fase II 

Emplaçament: Plaça del port núm. 1,  locals  G1 a G16 , Port de 
Segur de Calafell. 

Municipi: Calafell, Baix Penedès 

Referència 
cadastral: 

3209401cf8630N 

 
MG 2 Agents del projecte  

                
Promotor, Ajuntament de Calafell 
Autor del projecte :Arquitecte, municipal  Xavier Canyellas Vidal 
NIF  46222643A    Col·23720/9                                      

 
MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
El 2017, des dels Serveis Tècnics Municipals de l'ajuntament, es va redactar un projecte de 
reforma d'aquest edifici per ubicar-hi un centre cívic que també incloïa una petita biblioteca.  
 
El projecte es va dividir en dos fases be diferenciades  per qüestions pressupostaries a fi i 
efecte de poder executar una primera fases consistent en la reforma de la planta segona i de 
la meitat de la planta primera. posteriorment en una segona fase executar la resta de la planta 
primera. 
 
La fase primera ja està finalitzada i  pot actuar de forma autònoma respecte de la segona de 
forma que  quan s'executi la fase 2, l'altra fase pot ser utilitzada. 
 
Durant el període d'execució de la fase 1, van sorgir noves necessitats de cara a la utilització 
del centre cívic, cosa que va comportar una modificació de la segona fase per tal de poder-ho 
ajustar a aquestes noves necessitats. 
 
Des del Departament de Joventut, els tècnics que treballen en la programació de l’ús que es 
donarà a la part dedicada a l'Espai Jove, ens van fer arribar algunes modificacions en la 
distribució de l'espai que podien millorar substancialment l’ús que ha de tenir i aquestes 
modificacions son les que es van incorporar al projecte de la 2a fase. 
 
Per altra banda, des del Departament de Benestar Social, ens van demanar la inclusió dins del 
centre cívic d'un centre obert que també te les seves pròpies necessitats diferents de les que es 
preveien en l'elaboració del projecte original. Aquestes noves necessitats també han 
comportat modificacions en la distribució que es preveia a la fase 2 i que han estat recollides 
en el projecte de la 2a fase. 
 

MD 2 Justificació del modificat 
 

El modificat  compleix el que preveu l’article 205 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic, ja que no sent prevista al Plec de condicions administratives particulars, compleix els 
requisits establerts a l’apartat 1 d’aquest article: 



MODIFICAT PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI “G” AL PORT SEGUR DE CALAFELL, PER CENTRE CÍVIC, FASE II. 

 

           

 
a) Deriva de circumstàncies sobrevingudes i que han estat imprevisibles en el moment en què 

va tenir lloc la licitació del contracte. 
 

La  circumstància que ha motivat la part mes important de les modificacions ha estat la  
necessitat de actualitzar la maquinaria de climatització que estava prevista al projecte i que 
en tardar 2 anys des de la seva redacció en executar-se, ja ha estat descatalogada de 
forma que no només ha calgut actualitzar els nous models, sinó que ha calgut també 
modificar part de la instal·lació existent per tal de poder-la connectar algunes de les 
màquines interiors existents a les noves exteriors. Una part de la diferencia de cost de les 
noves màquines, ha estat absorbit com a millores aportades per la empresa adjudicatària, 
però hi ha una part que ha calgut incorporar-la al modificat. 
 
Un segon imprevist ha estat la necessitat d’adequar algunes de les instal·lacions dels llocs 
de treball al mobiliari un cop aquest ha estat subministrat.  
 
Finalment, abans de iniciar l’obra calia buidar de material inservible alguns dels locals. 
Aquest treballs estava previst que ho pogués fer la brigada municipal, però per una punta 
de feina en el moment de iniciar l’obra i per no endarrerir el seu inici vam ordenar a la 
constructora que ho fes.  

 
b) La modificació  no altera la naturalesa global del contracte i implica una alteració en la 

seva quantia que no excedeix el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 
 

Com ha quedat acreditat a l’apartat anterior, el modificat no altera la naturalesa global del 
contracte ja que el seu objectiu ha estat exclusivament resoldre imprevistos trobats durant 
l’execució de les obres. 

 
Pel que fa a l’alteració del pressupost  es de 37.646,74€ respecte al pressupost que figura 
en el contracte de 298.523,87€ IVA inclòs, això representa un increment 12,61 %.  

 
MD 3 Relació de treballs inclosos al modificat 
 
El modificat incorpora l’ajust d’amidaments de les partides previstes al projecte que una vegada 
s’han iniciat les obres han estat els realment executats, així mateix hi ha una sèrie de preus 
contradictoris de menor ordre que han estat el resultat d’imprevistos que han motivat la 
substitució d’algunes partides de projecte. 
 
Seguidament es relacionen les noves partides incorporades classificades per origen: 
 

 PC01 Retirada de runa i banals existents de la fase anterior 
 PC02 Tall de parets i repicat per execució de lligades al mantenir trams 
 PC03 Execució de rases en paviment per a col·locació de tubs de sanejament 
 PC04 Actualització clima de projecte descatalogat a maquinaria actual 
 PC05  Modificació connexions de Instal·lació d'aigua 
 PC06 Muntatge passador + casquillo metàl·lic encastat a terra per a passador de 

portes exteriors 
 PC07 Torretes de connexions elèctriques i dades  i adequació de punts de treball a 

taules 
 
MD 4 Programa i durada dels treballs 

 
En relació al termini dels treballs no es modifica el termini establert al contracte. 
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MD 5 Classificació empresarial 

 
No canvien les condicions previstes al projecte. 

 

MD 6 Tipologia de les obres  
 
Les obres del projecte no afecten a l’estanquitat ni l’estabilitat de cap edifici. (art. 13.2.c, RD 
424/2017; ACM2018 2.1.1.A.) 
 

MD 7 Pressupost dels treballs 
 
PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ MATERIAL …………………………...                      258.703,64   
 
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 258.703,64…………............                        33.631,47   
 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE  258.703,64……………………                      15.522,22   
 

                                                 307.857,33   
 
Baixa 9,754646%  .................................................................                         -30.030,39   
    

                                         Subtotal                              277.826,94   
 
21% IVA SOBRE 277.826,94  ……………………………....………..                     58.343,66   
 
 
TOTAL PRESSUPOST MODIFICAT    € .....................................                  336.170,60   
 
Aquest pressupost modificat  puja a la quantitat  de: 
(TRES-CENTS TRENTA-SIS MIL, CENT  SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 
 
MD 8 Documents no modificats 
 
Els següents documents no resulten modificats: 
 

 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 ESTUDI SEGURETAT I SALUT  
 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 GESTIÓ DE RESIDUS 
 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. 

 
Xavier Canyellas Vidal 
Arquitecte Municipal                                                 Assabentat per part Construccions 360 
 
 
 
 
Calafell, juliol  de 2022 
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D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/07/22 Pàg.: 1

P-1 0102011 PA Reparació de vidre existent 790,00 €

(SET-CENTS NORANTA EUROS)

P-2 0116004 u Panell Modular Netkey 25,31 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-3 0116006 u Cable Cat.6 UTP LSZH 1,33 €

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-4 0116007 u Conector AMP mascle per cable aeri 4,67 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 0116008 u Mòdul RJ45 Cat.6 UTP per usuaris 6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-6 0116009 u Mòdul RJ45 Cat.6 UTP per panell 6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-7 0116010 u Placa K45 per a 1 Connector amb guardapols adaptat a caixas existents 6,18 €

(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-8 0116011 u Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres per rack 3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 0116012 u Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres per usuaris 3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 0116014 u SG220-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch 648,41 €

(SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 0116015 U Punt d'accés UAP AC PRO 201,50 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-12 0116016 u UAP-AC-M-PRO 250,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-13 0116017 u PBE-5AC-400 149,89 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-14 0116022 u Optipoint Economy Plus 165,00 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS)

P-15 088457 ut Projecte de legalització elèctrica incloent inspecció entitat de control amb taxes incloses 1.200,00 €

(MIL DOS-CENTS EUROS)

P-16 088811 ut Treballs d'escomesa electrica companyia subminstradora 1.350,00 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-17 1204001 u Punt de connexió per cortina motoritzada amb p.p de cablejat i tots els elements necessaris
per la seva instal.lació.

15,00 €

(QUINZE EUROS)
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P-18 1205001 u Escomesa clavegueram existent 1,00 €

(UN EUROS)

P-19 1501001 PA Ajudes ram de paleta als diferents industrials. 800,00 €

(VUIT-CENTS EUROS)

P-20 1501002 PA Imprevistos a justificar 750,00 €

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-21 1600001 PA Seguretat i salut a l'obra 2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

P-22 1P141233 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal amb tapa, de preu
alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a
mecanismes, instal·lada

49,00 €

(QUARANTA-NOU EUROS)

P-23 1P739JD3 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic,
de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars ref. 51000003-030 de la serie
Caixes de paret superfície Simon 500 CIMA de SIMON , muntat superficialment

62,02 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-24 1P739SD3 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic,
de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars ref. 51000002-030 de la serie
Caixes de paret superfície Simon 500 CIMA de SIMON , muntat superficialment

60,11 €

(SEIXANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-25 E5353535 u Inspecció de prevenció i seguretat contra incendis de tot l'establiment del Centre Cívic per tal
d'obtenir l'acta de comprovació d'incendis emesa per part d'una entitat d'inspecció i control
acreditada de la Generalitat de Catalunya, segons determina la llei 3/2010 de 18 de febrer.
S'inclou el Certificat tècnic d'adequació de tot l'establiment del Centre Cívic a les mesures de
prevenció i seguretat en matèria d'incendis segons model normalitzat per la Generalitat
SP09.

1.850,00 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-26 E6123R12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x290 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

14,05 €

(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-27 E66E05B9 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades
de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament
amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, amb persiana veneciana d'alumini de
16 mm de lamel·la entre els vidres, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol
inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers,
col·locada

138,11 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-28 E66E33M6 m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i
82,5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini, col·locat

223,97 €

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 E7C9TNK2L3P1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 3,429
m2.K/W ref. KI0004 de la serie Ultracoustic 7 (DP 7) de KNAUF INSULATION , col·locada
amb adhesiu de formulació específica

22,15 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-30 E7D21723 m2 Projecció de ciment perlita vermiculita amb morter ignífug EI 120 o superior, projectat sobre
forjat, parets o bigues. Inclou tots els materials necessari i treballs previs per a la correcte
adherencia de la perlita vermiculita.
S'inclou certificat tècnic emès per tècnic comptent de la projecció realitzada segons fabricant
indicant que els gruixos i l'aplicació és correcte per una protecció de l'estructura EI 120.

18,05 €

(DIVUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-31 E81131B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, deixat de regle

15,44 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-32 E81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista 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

7,58 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 E82C1T1K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

23,91 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 E8442102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de
gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

17,68 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-35 E844S211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 15 mm de
gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

42,49 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-36 E86BADA7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat color a
definir per la direcció facultativa, tallat a mida, amb plecs i peces especials, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre perfileria amb muntants cada 60 cm, amb tots els elements
inclossos per la seva instal.lació.

33,32 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,00 €

(QUATRE EUROS)

P-38 E8KA6H63 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 160 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

12,50 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-39 E9DC1E23 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

27,33 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 E9UA8111 m Sòcol d'alumini anoditzat de 80 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i
cargols

7,75 €

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-41 EAM11AD5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada 6+6 de gruix, amb una fulla batent, una tarja
lateral i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques

344,85 €

(TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-42 EAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 197,78 €

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-43 EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 170,81 €

(CENT SETANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-44 EAND1940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de
90x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

199,67 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 EAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una
llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

79,54 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 EAP361F6 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una
llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

93,47 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-47 EAPG6A96 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb
melamina, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

52,70 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-48 EAPG6AF6 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb
melamina, per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

62,69 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 EAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

113,22 €

(CENT TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-50 EAQDDB86 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària x
210 cm alçària cada una , per a pintar, cares llises, estructura interior de fusta, totalment
col·locades ferramenta i pany inclòs.

273,49 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-51 EAQDDQ86 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària x
210 cm alçària i 90 cm d'amplària x 210 cm alçària cada una , per a pintar, cares llises,
estructura interior de fusta, totalment col·locades ferramenta i pany inclòs.

250,96 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-52 EAQF9L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, de cares llises,
acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

200,96 €

(DOS-CENTS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-53 EAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.8 m d'amplària i 2.3 m d'alçària,
amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

81,39 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-54 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb
suport, fixada mecànicament

19,89 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-55 EC1F1M43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm
de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

95,39 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-56 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 65,42 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-57 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

12,88 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-58 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

18,96 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 ED111E81 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

21,23 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-60 ED15E771 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

16,12 €

(SETZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-61 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

18,45 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-62 ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

22,74 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-63 ED15J371 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides, inclòs colces, derivacions i peces especials.

9,41 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-64 ED3111B6 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable,
de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

16,07 €

(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-65 ED31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm,
instal·lat

23,09 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-66 ED7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

25,29 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-67 ED7FEBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm, penjat al sostre

37,61 €

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-68 ED7FP464 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

56,93 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-69 ED7FP664 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

114,96 €

(CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-70 EDN7B0K1 m Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i dos de
tipus secundari, col·locats amb morter 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta

46,32 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-71 EDN910S3 u Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat 63,29 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-72 EE4ZGJ84 u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

83,55 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-73 EEK89273 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, lacat blanc, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre
amb comporta de regulació, de 1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre

221,53 €

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-74 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

139,46 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 EEKN1KG0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

212,83 €

(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-76 EF21A212 m Subministrament, instal·lació i muntatge de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de
diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment, inclou pintat amb dues capes amb esmalt vermell i
tots els colzes, tes i unions, necessàris i les seves derivacions. Inclou treballs i peces de
conexió a la xarxa general contra incendis de l'aparcament.

53,38 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-77 EF22MB13 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88.9 mm i DN= 80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

95,82 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-78 EF22U010 m Subministrament, instal·lació i muntatge de tub d'acer galvanitzat soldat d'1'1/2 de diàmetre,
segons la norma DIN-2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment, inclou pintat amb dues capes amb esmalt vermell i tots els colzes, tes i
unions, necessàris i les seves derivacions

27,20 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-79 EF5AA3B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

18,15 €

(DIVUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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P-80 EF5AB4B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

25,58 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-81 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

6,01 €

(SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-82 EF5B44B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

7,37 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-83 EF5B54B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

8,02 €

(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-84 EF5B64B2 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

8,24 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-85 EG161312 u Subministre i instal.lació de caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment

11,80 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-86 EG21000001 m Subministrament, instal·lació i muntatge de cable detecció d'incendis 2x1,5 mm2 CAB017146
Color vermell, de Plana Fàbrega, o d'idèntiques característiques tècniques. Mànega flexible
apntallada i trenada lliure d'halògens, altament resistent al foc durant 90 ' (AS+) PH90,
segons EN 50200. Conductor de coure polit flexible classe 5 segons la norma EN 60228 amb
aïllament de silicona CR1 volcanitzable al foc,. totalment instal.lat

1,50 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-87 EG22H711 m Subministre i instal.lació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-88 EG2DDBF7 m Subministre i instal.lació de safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport. Iinclou les peces de connexió, derivació, girs i tots els
elements necesaris per la seva instal.lació.

45,20 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-89 EG315334 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

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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P-90 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment per a la posta
a terra de la centralització de comptadors

6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-91 EGC53B00 u SAI SALICRU 10KVA Monofasico-Monofasico (230/230 V), doble conversió o equivalents
característiques tècniques. Inclou cablejat d'entrada i sortida als quadres o subquadres SAI.

2.750,05 €

(DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-92 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

22,73 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-93 EH61R799 u Suministre i instal.lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000
h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

119,14 €

(CENT DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-94 EHQL1140 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP66, col·locat

150,06 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-95 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

93,09 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-96 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

193,77 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-97 EJ14B11RHDP4 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida verticalref. N377000991 + ref. N377000091 de
NOKEN , amb seient i tapa, de color blanc, infantil, col·locat sobre el paviment i connectat a
la xarxa d'evacuació, amb aixetes i accessoris.

165,23 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-98 EJ18DN1A u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica, de 150 cm de llargària, de color blanc i fins a
50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina

400,03 €

(QUATRE-CENTS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-99 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets

58,89 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-100 EJ2851FG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

123,19 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-101 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 6,81 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-102 EJ38A7DG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
de PVC

8,14 €

(VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/07/22 Pàg.: 9

P-103 EJ42U010 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

66,67 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-104 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

272,41 €

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-105 EJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150
mm, col·locat amb fixacions mecàniques

16,52 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-106 EM112120 u Subministre i instal.lació de detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment.
Inclou placa fotoluminescent homologada

48,00 €

(QUARANTA-VUIT EUROS)

P-107 EM121C06 u Subministre i instal.lació de central de detecció d'incendis convencional per a 12 zones, amb
doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de
zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

325,00 €

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-108 EM131221 u Subministre i instal.lació de 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 ,inclou placa fotoluminescent
de senyalització homolagada.

60,19 €

(SEIXANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-109 EM141202 u Subministre i instal.lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment, inclou subministre i instal.lació de placa fotoluminescent de
senyalització homologada.

78,69 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-110 EM235AAA u Subministre i instal.lació de boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar
superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge, inclou les peces de connexió, derivació, senyalització homologada, girs
i tots els elements necesaris per la seva instal.lació. Inclou placa fotoluminescent
homologada.

310,01 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-111 EM235BAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre amb peu, preparada per ser muntada sobre
el paviment. BIE-25 formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor
de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança )
, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge,
suports de col.locació, i qualsevol accessori per ser muntada amb suport rígid sobre el
paviment a una altura de forma que la boquilla i la vàlvula d'apertura manual i els sistema
d'apertura de l'armari estiguin com a màxim a 1,5 metres sobre el nivell del terra. Inclou placa
fotoluminescent homologada

365,01 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-112 EM31261J u Subministre i instal.lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou placa fotoluminescent de senyalització
homolagada.

46,04 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/07/22 Pàg.: 10

P-113 EM31321J u Subministre i senyalització d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou placa fotoluminescent homologada

62,95 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-114 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret.  Inclou cartell de senyalització homolagada.

78,14 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-115 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

16,03 €

(SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-116 EP24120A u Obreportes elèctric d'accionament manual, amb palanca de desbloqueig, encastat a la porta
amb funda

127,31 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-117 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior,
font alimentació i obreportes automàtic, instal·lat

265,77 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-118 EQ8AU010 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 61°C, instal·lat

153,89 €

(CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-119 ER3245234 u Subministre i instal.lació de barres antipànic a les fulles de les portes existents per
evacuació. Inclou tots els treballs d'adaptació, materials, tot en perfecte estat de funcionament

475,00 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS)

P-120 IM00001 Ut Subministre i instal.lació de sistema contra incendis per emetre missatges per megafonia en
cas d'evacuació complementari al sistema d'alarma. Inclou la central de megafonia amb
sistema automàtic de gravació del missatge d'evacuació, 6 altaveus, amb cable comunicació
de seguretat resistent al foc (AS +) segons UNE EN 50200 així com qualsevol element
necessari per aquest tipus d'instal.lació.

850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-121 IM00002 u Subministre i instal.lació de collarins/abraçaderes intumescents hydrafix o similar per
baixants instal.lacions tant per creuaments verticals com horitzontals de fins a un diametre
interior de 160 mm amb característiques de fins a EI 180 segons normativa UNE-EN 13501.

70,00 €

(SETANTA EUROS)

P-122 IM00003 u Subministre i instal.lació de reixes intumescent EI 120 de dimensions 200 x 200 mm 98,00 €

(NORANTA-VUIT EUROS)

P-123 IM00004 u Subministre i instal.lació de sacs intumescentes pel pas instal.lacions model Hydrafix o
similar de dimensions fins a 320 x 200 x 30 EI 240 SEGONS NORMA UNE EN 1366 i UNE
EN 1363.

52,00 €

(CINQUANTA-DOS EUROS)

P-124 IM0005 u Adequar l'alçada de dos BIES a una altura de forma que la boquilla i la vàlvula d'apertura
manual i els sistema d'apertura de l'armari estiguin com a màxim a 1,5 metres sobre el nivell
del terra.

85,00 €

(VUITANTA-CINC EUROS)

P-125 IM0006 u Subministre i instal.lació de banderola panoràmica de sostre homologada amb indicació de la
direcció de sortida de material fotoluminescent penjada al sostre.

48,00 €

(QUARANTA-VUIT EUROS)
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P-126 IM0007 u Subministre i instal.lació de banderola panoràmica de sostre homologada amb indicació de
sortida de material fotoluminescent penjada al sostre.

45,00 €

(QUARANTA-CINC EUROS)

P-127 IM001 UT Adequació i adaptació de les centralitzacions electriques existens 350,00 €

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-128 IM002 m Colocació de tapa protectora de safata portacables segudament fixada 10,00 €

(DEU EUROS)

P-129 IM003 pa Adequació quadres i subquadres de comandament elèctrics 550,00 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-130 K1641011 u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor

2,82 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-131 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

12,24 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-132 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-133 K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

5,27 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-134 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,52 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-135 K5ZR1G0U PA Reparació de cobertes, amb substitució de peces trencades i soltes, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat

1.748,81 €

(MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-136 K93AP126 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 60 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C16-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

10,65 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-137 KAZGU003 u Canvi de pany per a porta d'alumini existent, amb tots els elements necesaris. 45,26 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-138 KB93A010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura
no reflectora, fixat al suport

251,45 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-139 KD15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

20,81 €

(VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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P-140 KE42Q824 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

36,95 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-141 KE51M0BA m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW)
aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/mK) 25 mm de gruix i resistència
tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft,
muntat encastat en el cel ras

32,96 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-142 KEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

96,04 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-143 KFQ3241K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-144 KFQ3263K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-145 KFQ3284K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,51 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-146 KFQ3285K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,19 €

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-147 KFQ33A9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

6,37 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-148 KFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

7,91 €

(SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-149 KG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

7,51 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-150 KG161822 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

25,24 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-151 KG22H515 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 sobre sostremort

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-152 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-153 KG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 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

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-154 KG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,07 €

(DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-155 KG2A4P15 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm, amb 1
compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments

25,93 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-156 KG312226 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,25 €

(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-157 KG312326 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 canal o safata

1,42 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-158 KG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-159 KG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-160 KG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

12,53 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-161 KG49US40 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control
d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les
coordenades geogràfiques i de la data i la hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora
respecte al temps programat, apagat nocturn programable, alimentació a 230 V i amb 1
sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

180,39 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-162 KG6211E1 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat 11,57 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-163 KG621HD1 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic,
encastat

11,73 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-164 KG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

7,64 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-165 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

34,35 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-166 KJ13B61S u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat amb suports murals i amb mig peu

126,83 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-167 KY03U003 u Forat sobre estructura de formigó armat de fins a 100 mm de diàmetre, amb màquina de
perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat, o amb qualsevol altre
sistema que permete l'orifici pel pas d'instal.lacions

26,56 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-168 P0000003 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P63VBM-E, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 6300 Frig/h i 6880 Kcal/h.

1.379,00 €

(MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS)

P-169 P0000005 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P25VBM-E, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2400 Frig/h i 2800 Kcal/h.

1.120,00 €

(MIL  CENT VINT EUROS)

P-170 P0000008 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P40VBM-E, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000 Frig/h i 4300 Kcal/h.

1.155,00 €

(MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS)

P-171 P0000009 u Recuperador Entàlpic LGH-100RVX-E, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
1000/750/500/250 m3/h.

2.465,40 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-172 P0000013 u Controlador BC principal CMB-P1016V-GA1, serie BIG-R2, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 16 sortides.

6.064,10 €

(SIS MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-173 P0000015 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides. 70,00 €

(SETANTA EUROS)

P-174 P0000016 u Kit d'unió CMY-R160-J, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides. 73,50 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-175 P0000017 u Control Centralizat de Sistema AT-50B, pantalla retroil·luminada tàctil 5'', gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, per a 50 g./50 uds. Font d'alimentació inclosa.

1.287,30 €

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-176 P0000018 u Control Remot Senzill (Deluxe) PAR-32MAA, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC,
per a 1 g./16 uds, amb pantalla LCD retroil·luminada.

104,30 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
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P-177 P0000019 u Lumenera per encastar Coreline Panel Led 60x60cm RC125B o similar per a muntatge en
sostre, placa de base o carril, amb módul LED FreshFood y óptica 52W

96,00 €

(NORANTA-SIS EUROS)

P-178 P0000020 u Lumenera de superfície Coreline estanca Led WT120C o similar per a muntatge en sostre,
placa de base o carril, amb módul LED FreshFood y óptica 39W

105,00 €

(CENT CINC EUROS)

P-179 P0000022 u Aplic adosable WL120V Led Philips o similar per a muntatge adosable, placa de base o carril,
amb módul LED FreshFood y óptica 24W. Versions Circular i rectangular

50,00 €

(CINQUANTA EUROS)

P-180 P0000024 u Dicroïca Zadora Led Philips o similar per a muntatge empotrable, placa de base o carril, amb
módul LED FreshFood y óptica 6,8W

20,00 €

(VINT EUROS)

P-181 P0000071 Pa Treballs corresponents a la posada en marxa i connexió de máquinas existents a la nova
instal.lació ,ajust i equilibrat de la instal·lació.

850,00 €

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-182 P0000072 Pa Preparació de tota la documentació final de la instal·lació, incloent proves realitzades,
instruccions d'operació i manuals de manteniment.

180,95 €

(CENT VUITANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-183 P0000073 Pa Realització del projecte per un tècnic competent visat per el seu Col·legi Oficial, incloent la
tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials
competents. S'inclouen probes necessàries, visats i taxes.

720,50 €

(SET-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-184 P0000091 Pa Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix B1

823,05 €

(VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-185 P00010002 u Unitat exterior PUHZ-ZRP35VKA, Standard INVERTER, gama Mr Slim (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.920 Frig/h i 3.500 Kcal/h. Inclou la instal.lació d'un indicador
de temperatura exterior i les proteccions tèrmiques i diferencials al quadre de maniobra i
protecció.

1.844,00 €

(MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS)

P-186 P00010003 u Unitat interior tipus SPLIT PKA-RP35HAL, gama Mr SLIM (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 3.920 Frig/h i 3.500 Kcal/h.

934,00 €

(NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS)

P-187 P00020002 u Unitat exterior de recuperació de calor PURY-P250YLM-A1, INVERTER (Serie R2), gama
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 28.000 Frig/h i 25.000 Kcal/h. Inclou
les proteccions tèrmiques i diferencials al quadre de maniobra i protecció.

12.658,00 €

(DOTZE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)

P-188 PREUCONT01 PA Retirada de runa i banals existents de la fase anterior 1.859,20 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-189 PREUCONT02 PA Tall de parets i repicat per execució de lligades al mantenir trams 340,00 €

(TRES-CENTS QUARANTA EUROS)

P-190 PREUCONT03 PA Execució de rases en paviment per a col.locació de tubs de sanejament 320,00 €

(TRES-CENTS VINT EUROS)
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P-191 PREUCONT04 PA Actualització clima de projecte descatalogat a maquinaria actual 21.566,09 €

(VINT-I-UN MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-192 PREUCONT05 u Modificació connexions d'instal.lació d'aigua 1.635,10 €

(MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-193 PREUCONT06 u Muntatge passador + casquillo metàl.lic embutit a terra per a passador de portes exteriors. 101,42 €

(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-194 PREUCONT07 PA Torretes i adequació de punts de treball a taules. 2.149,00 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-NOU EUROS)
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P-1 0102011 PA Reparació de vidre existent 790,00 €

Sense descomposició 790,00000 €

P-2 0116004 u Panell Modular Netkey 25,31 €

Sense descomposició 25,31000 €

P-3 0116006 u Cable Cat.6 UTP LSZH 1,33 €

Sense descomposició 1,33000 €

P-4 0116007 u Conector AMP mascle per cable aeri 4,67 €

Sense descomposició 4,67000 €

P-5 0116008 u Mòdul RJ45 Cat.6 UTP per usuaris 6,31 €

Sense descomposició 6,31000 €

P-6 0116009 u Mòdul RJ45 Cat.6 UTP per panell 6,31 €

Sense descomposició 6,31000 €

P-7 0116010 u Placa K45 per a 1 Connector amb guardapols adaptat a caixas existents 6,18 €

Sense descomposició 6,18000 €

P-8 0116011 u Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres per rack 3,45 €

Sense descomposició 3,45000 €

P-9 0116012 u Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres per usuaris 3,45 €

Sense descomposició 3,45000 €

P-10 0116014 u SG220-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch 648,41 €

Sense descomposició 648,41000 €

P-11 0116015 U Punt d'accés UAP AC PRO 201,50 €

Sense descomposició 201,50000 €

P-12 0116016 u UAP-AC-M-PRO 250,00 €

Sense descomposició 250,00000 €

P-13 0116017 u PBE-5AC-400 149,89 €

Sense descomposició 149,89000 €

P-14 0116022 u Optipoint Economy Plus 165,00 €

Sense descomposició 165,00000 €

P-15 088457 ut Projecte de legalització elèctrica incloent inspecció entitat de control amb taxes incloses 1.200,00 €

Sense descomposició 1.200,00000 €

P-16 088811 ut Treballs d'escomesa electrica companyia subminstradora 1.350,00 €

Sense descomposició 1.350,00000 €

P-17 1204001 u Punt de connexió per cortina motoritzada amb p.p de cablejat i tots els elements necessaris
per la seva instal.lació.

15,00 €

Sense descomposició 15,00000 €

P-18 1205001 u Escomesa clavegueram existent 1,00 €

Sense descomposició 1,00000 €

P-19 1501001 PA Ajudes ram de paleta als diferents industrials. 800,00 €

Sense descomposició 800,00000 €
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P-20 1501002 PA Imprevistos a justificar 750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-21 1600001 PA Seguretat i salut a l'obra 2.500,00 €

Sense descomposició 2.500,00000 €

P-22 1P141233 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal amb tapa, de preu
alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a
mecanismes, instal·lada

49,00 €

Altres conceptes 49,00000 €

P-23 1P739JD3 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic,
de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars ref. 51000003-030 de la serie
Caixes de paret superfície Simon 500 CIMA de SIMON , muntat superficialment

62,02 €

Altres conceptes 62,02000 €

P-24 1P739SD3 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic,
de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars ref. 51000002-030 de la serie
Caixes de paret superfície Simon 500 CIMA de SIMON , muntat superficialment

60,11 €

Altres conceptes 60,11000 €

P-25 E5353535 u Inspecció de prevenció i seguretat contra incendis de tot l'establiment del Centre Cívic per tal
d'obtenir l'acta de comprovació d'incendis emesa per part d'una entitat d'inspecció i control
acreditada de la Generalitat de Catalunya, segons determina la llei 3/2010 de 18 de febrer.
S'inclou el Certificat tècnic d'adequació de tot l'establiment del Centre Cívic a les mesures de
prevenció i seguretat en matèria d'incendis segons model normalitzat per la Generalitat
SP09.

1.850,00 €

Sense descomposició 1.850,00000 €

P-26 E6123R12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x290 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

14,05 €

B0111000 m3 Aigua 0,00568 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,45102 €

B0F112DL u Maó calat R-15 de 290x140x290 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

3,30000 €

Altres conceptes 10,29330 €

P-27 E66E05B9 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades
de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament
amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, amb persiana veneciana d'alumini de
16 mm de lamel·la entre els vidres, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol
inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers,
col·locada

138,11 €

B66E05B9 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades
de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament
amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, amb persiana veneciana d'alumini de
16 mm de lamel·la entre els vidres, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol
inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

130,00000 €

Altres conceptes 8,11000 €

P-28 E66E33M6 m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i
82,5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini, col·locat

223,97 €

B66E33M6 m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i
82,5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils
d'alumini

208,01000 €
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Altres conceptes 15,96000 €

P-29 E7C9TNK2L m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 3,429
m2.K/W ref. KI0004 de la serie Ultracoustic 7 (DP 7) de KNAUF INSULATION , col·locada
amb adhesiu de formulació específica

22,15 €

B7C9TNK0L3 m2 Placa rígida acústica de llana mineral de roca per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de
120 mm de gruix i 600 mm d'amplària, amb una conductivitat tèrmica de 0,035 W/mK i una
resistència tèrmica de 3,40 m2.K/W, ref. KI0004 de la serie Ultracoustic 7 (DP 7) de KNAUF
INSULATION

18,90000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,19519 €

Altres conceptes 2,05481 €

P-30 E7D21723 m2 Projecció de ciment perlita vermiculita amb morter ignífug EI 120 o superior, projectat sobre
forjat, parets o bigues. Inclou tots els materials necessari i treballs previs per a la correcte
adherencia de la perlita vermiculita.
S'inclou certificat tècnic emès per tècnic comptent de la projecció realitzada segons fabricant
indicant que els gruixos i l'aplicació és correcte per una protecció de l'estructura EI 120.

18,05 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament
contra el foc, en sacs

14,07600 €

B0111000 m3 Aigua 0,06179 €

Altres conceptes 3,91221 €

P-31 E81131B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, deixat de regle

15,44 €

Altres conceptes 15,44000 €

P-32 E81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista 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

7,58 €

B0521150 kg Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb additius retardadors
d'adormiment, per a projectar

1,68960 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10560 €

B0111000 m3 Aigua 0,01169 €

Altres conceptes 5,77311 €

P-33 E82C1T1K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

23,91 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,57810 €

B0FH5192 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada,
d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

14,19000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 2,99071 €

Altres conceptes 6,15119 €

P-34 E8442102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de
gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

17,68 €

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar
al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

3,81100 €
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B8442200 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de gruix, acabat vinílic , de 600x600
mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció
al foc A2-s1, d0

6,78770 €

Altres conceptes 7,08130 €

P-35 E844S211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 15 mm de
gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

42,49 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 7,81200 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,50870 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,26460 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix
laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

9,97920 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

8,84400 €

Altres conceptes 14,08150 €

P-36 E86BADA7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat color a
definir per la direcció facultativa, tallat a mida, amb plecs i peces especials, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre perfileria amb muntants cada 60 cm, amb tots els elements
inclossos per la seva instal.lació.

33,32 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,64340 €

B863BDB7 m2 Planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat color estàndard, tallat a mida 19,95000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,19623 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,80000 €

Altres conceptes 9,73037 €

P-37 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,00 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22522 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

Altres conceptes 2,12453 €

P-38 E8KA6H63 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 160 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

12,50 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 1,51448 €

B8KA6H62 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 160 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs

6,50000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,08356 €

Altres conceptes 4,40196 €

P-39 E9DC1E23 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

27,33 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,96098 €

B0FHE183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de
6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

13,15800 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,44175 €
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Altres conceptes 11,76927 €

P-40 E9UA8111 m Sòcol d'alumini anoditzat de 80 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i
cargols

7,75 €

B9UA8110 m Sòcol d'alumini anoditzat de 80 mm d'alçària, amb base portacables 5,35500 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36000 €

Altres conceptes 2,03500 €

P-41 EAM11AD5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada 6+6 de gruix, amb una fulla batent, una tarja
lateral i una tarja superior, col·locat amb fixacions mecàniques

344,85 €

BAM11AD5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada 6+6 de gruix amb una fulla batent, una tarja
lateral i una tarja superior, amb fixacions mecàniques

280,95000 €

Altres conceptes 63,90000 €

P-42 EAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 197,78 €

BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al paviment 160,46000 €

Altres conceptes 37,32000 €

P-43 EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat 170,81 €

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 152,31000 €

Altres conceptes 18,50000 €

P-44 EAND1940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de
90x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

199,67 €

BANC1940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de
90x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat

184,96000 €

Altres conceptes 14,71000 €

P-45 EAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una
llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

79,54 €

BAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una
llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

75,04000 €

Altres conceptes 4,50000 €

P-46 EAP361F6 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una
llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

93,47 €

BAP361F6 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una
llum de bastiment de 160 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

88,18000 €

Altres conceptes 5,29000 €

P-47 EAPG6A96 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb
melamina, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

52,70 €

B0A31000 kg Clau acer 0,06800 €

BAZ26AA0 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de
fusta xapada amb melamina

36,23200 €

Altres conceptes 16,40000 €

P-48 EAPG6AF6 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb
melamina, per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

62,69 €

BAZ26AA0 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de
fusta xapada amb melamina

40,76100 €

B0A31000 kg Clau acer 0,08160 €

Altres conceptes 21,84740 €

P-49 EAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a
pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

113,22 €
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BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 28,43000 €

BAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

56,71000 €

Altres conceptes 28,08000 €

P-50 EAQDDB86 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària x
210 cm alçària cada una , per a pintar, cares llises, estructura interior de fusta, totalment
col·locades ferramenta i pany inclòs.

273,49 €

BAQDDA86 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, amb motllura i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

146,32000 €

BAZGC370 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà 63,54000 €

Altres conceptes 63,63000 €

P-51 EAQDDQ86 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària x
210 cm alçària i 90 cm d'amplària x 210 cm alçària cada una , per a pintar, cares llises,
estructura interior de fusta, totalment col·locades ferramenta i pany inclòs.

250,96 €

BAQDDP86 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, cares llises,
estructura interior de fusta i obertura de 40x40cm, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

125,06000 €

BAZGC370 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà 63,54000 €

Altres conceptes 62,36000 €

P-52 EAQF9L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, de cares llises,
acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

200,96 €

BAZGC2H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 15,24000 €

BAZ2C946 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de DM lacat,
per a 1 fulla

84,78000 €

BAQDS19A u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 90x 210 cm, de cares llises
amb acabat lacat

59,00000 €

Altres conceptes 41,94000 €

P-53 EAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.8 m d'amplària i 2.3 m d'alçària,
amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

81,39 €

BAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m
d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini

74,00000 €

Altres conceptes 7,39000 €

P-54 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb
suport, fixada mecànicament

19,89 €

BB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm amb
suport per a fixar mecànicament

15,05000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,30000 €

Altres conceptes 4,54000 €

P-55 EC1F1M43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm
de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

95,39 €

BC1F1M43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm
de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

73,69000 €

Altres conceptes 21,70000 €

P-56 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament 65,42 €
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B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 5,03600 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 44,26000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,39600 €

Altres conceptes 15,72800 €

P-57 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

12,88 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,69000 €

BD13229B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,05000 €

Altres conceptes 11,13000 €

P-58 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

18,96 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,14000 €

BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,31250 €

Altres conceptes 10,42750 €

P-59 ED111E81 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

21,23 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,18000 €

BD13289B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,77500 €

Altres conceptes 10,16500 €

P-60 ED15E771 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

16,12 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,69620 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BD13277B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,52800 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,79730 €

Altres conceptes 10,01850 €

P-61 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

18,45 €

BD13287B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

4,03200 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,36940 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,52760 €
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Altres conceptes 10,41100 €

P-62 ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

22,74 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,24000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,22060 €

BD13297B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 160 mm i de llargària 3 m, per a encolar

5,18000 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,52760 €

Altres conceptes 10,57180 €

P-63 ED15J371 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides, inclòs colces, derivacions i peces especials.

9,41 €

BD1Z2100 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm 1,82500 €

BD13229B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,17600 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,22770 €

Altres conceptes 6,17130 €

P-64 ED3111B6 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable,
de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

16,07 €

BD3111B6 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm
amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

7,84000 €

Altres conceptes 8,23000 €

P-65 ED31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm,
instal·lat

23,09 €

BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm 12,70000 €

Altres conceptes 10,39000 €

P-66 ED7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre

25,29 €

BD13289B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,62400 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,32320 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,36940 €

Altres conceptes 16,86340 €

P-67 ED7FEBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm, penjat al sostre

37,61 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,12450 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,41000 €

BD132A9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 200 mm i de llargària 5 m, per a encolar

7,00800 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 2,32320 €

Altres conceptes 18,74430 €

P-68 ED7FP464 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,

56,93 €
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llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,41000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,12450 €

BD7FP460 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

10,36800 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,56837 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 12,96540 €

Altres conceptes 17,49373 €

P-69 ED7FP664 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

114,96 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 41,38200 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,65216 €

BD7FP660 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

25,50000 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,88000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

7,62836 €

Altres conceptes 21,91748 €

P-70 EDN7B0K1 m Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i dos de
tipus secundari, col·locats amb morter 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta

46,32 €

BDNZ4000 u Reixa i bastiment d'alumini 5,68400 €

BDN72530 u Peça de morter de ciment de derivació de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de
tipus secundari

1,01850 €

BDN71530 u Peça de morter de ciment de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus
secundari

9,50000 €

Altres conceptes 30,11750 €

P-71 EDN910S3 u Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat 63,29 €

BDN97000 u Aspirador estàtic de morter de ciment 26,18000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,64050 €

Altres conceptes 36,46950 €

P-72 EE4ZGJ84 u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

83,55 €

BE4DJ830 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, giratori, de 200 mm de diàmetre 66,30000 €

Altres conceptes 17,25000 €

P-73 EEK89273 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, lacat blanc, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre
amb comporta de regulació, de 1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre

221,53 €

BEK89273 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, lacat blanc, amb plènum
de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre
amb comporta de regulació, de 1500 mm de llargària

170,27000 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,27000 €

Altres conceptes 49,99000 €

P-74 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

139,46 €
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BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

111,78000 €

Altres conceptes 27,68000 €

P-75 EEKN1KG0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

212,83 €

BEKN1KG0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

181,66000 €

Altres conceptes 31,17000 €

P-76 EF21A212 m Subministrament, instal·lació i muntatge de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de
diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment, inclou pintat amb dues capes amb esmalt vermell i
tots els colzes, tes i unions, necessàris i les seves derivacions. Inclou treballs i peces de
conexió a la xarxa general contra incendis de l'aparcament.

53,38 €

B0A71L00 u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,42660 €

BF21A200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO
2440 ST-35

17,59500 €

BFW21A10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a roscar 11,95800 €

BFY21A10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 2´´1/2, roscat

1,58000 €

Altres conceptes 21,82040 €

P-77 EF22MB13 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88.9 mm i DN= 80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

95,82 €

BFW21B10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, per a roscar 34,21800 €

BF22MB00 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88.9 mm i DN= 80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

11,82180 €

BFY21B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, roscat 3,72000 €

B0A71M00 u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,51300 €

Altres conceptes 45,54720 €

P-78 EF22U010 m Subministrament, instal·lació i muntatge de tub d'acer galvanitzat soldat d'1'1/2 de diàmetre,
segons la norma DIN-2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment, inclou pintat amb dues capes amb esmalt vermell i tots els colzes, tes i
unions, necessàris i les seves derivacions

27,20 €

BFY2U010 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub d'acer galvanitzat soldat, d'1'' 1/2 de
diàmetre, segons la norma DIN-2440 ST-35, roscat

0,83000 €

BFW2U010 u Accessori per a tub d'acer galvanitzat soldat, d'1'' 1/2 de diàmetre, segons la norma
DIN-2440 ST-35, per a roscar

1,45000 €

BF22U010 m Tub d'acer galvanitzat soldat d'1' 1/2 de diàmetre, segons la norma DIN-2440 ST-35 8,47000 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,14700 €

Altres conceptes 16,30300 €

P-79 EF5AA3B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

18,15 €

BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,66000 €

BFW5AAB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,74250 €
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BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

12,91320 €

Altres conceptes 3,83430 €

P-80 EF5AB4B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau
de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

25,58 €

BF5AB400 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1

20,16540 €

BFY5CV00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,89100 €

BFW5ABB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

0,85650 €

Altres conceptes 3,66710 €

P-81 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

6,01 €

BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,15600 €

BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

2,37000 €

BF5B2200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

0,97920 €

Altres conceptes 2,50480 €

P-82 EF5B44B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

7,37 €

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,29700 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

2,35500 €

BF5B4200 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

1,46880 €

Altres conceptes 3,24920 €

P-83 EF5B54B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

8,02 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

2,31000 €

BF5B5200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

1,97880 €

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,32700 €

Altres conceptes 3,40420 €

P-84 EF5B64B2 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de
dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la
canal

8,24 €
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BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal,
per a soldar per capil·laritat

1,45500 €

BF5B6200 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

2,47860 €

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,47100 €

Altres conceptes 3,83540 €

P-85 EG161312 u Subministre i instal.lació de caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb
grau de protecció IP-40, muntada superficialment

11,80 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per
a muntar superficialment

2,91000 €

Altres conceptes 8,57000 €

P-86 EG2100000 m Subministrament, instal·lació i muntatge de cable detecció d'incendis 2x1,5 mm2 CAB017146
Color vermell, de Plana Fàbrega, o d'idèntiques característiques tècniques. Mànega flexible
apntallada i trenada lliure d'halògens, altament resistent al foc durant 90 ' (AS+) PH90,
segons EN 50200. Conductor de coure polit flexible classe 5 segons la norma EN 60228 amb
aïllament de silicona CR1 volcanitzable al foc,. totalment instal.lat

1,50 €

Sense descomposició 1,50000 €

P-87 EG22H711 m Subministre i instal.lació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,42 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,69360 €

Altres conceptes 0,72640 €

P-88 EG2DDBF7 m Subministre i instal.lació de safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer
galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport. Iinclou les peces de connexió, derivació, girs i tots els
elements necesaris per la seva instal.lació.

45,20 €

BGW2DBBF u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent, de 75 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

7,38000 €

BG2ZAAF0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària 8,90000 €

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent
de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,13000 €

BG2DDBF0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària
200 mm

15,89000 €

Altres conceptes 8,90000 €

P-89 EG315334 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

2,37 €

BG315330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

1,82580 €

Altres conceptes 0,54420 €

P-90 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment per a la posta
a terra de la centralització de comptadors

6,81 €
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BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,31580 €

Altres conceptes 5,16420 €

P-91 EGC53B00 u SAI SALICRU 10KVA Monofasico-Monofasico (230/230 V), doble conversió o equivalents
característiques tècniques. Inclou cablejat d'entrada i sortida als quadres o subquadres SAI.

2.750,05 €

BGC53B00 u SAI trifàsic de 10 kVA amb una autonomia de 10 minuts 2.350,00000 €

Altres conceptes 400,05000 €

P-92 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500
mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

22,73 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, estàndard

7,93000 €

Altres conceptes 10,68000 €

P-93 EH61R799 u Suministre i instal.lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000
h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

119,14 €

BH61R29A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca
amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

105,70000 €

Altres conceptes 13,44000 €

P-94 EHQL1140 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP66, col·locat

150,06 €

BHQL1140 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i
grau de protecció IP66

120,00000 €

Altres conceptes 30,06000 €

P-95 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

93,09 €

BHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge

86,58000 €

Altres conceptes 6,51000 €

P-96 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

193,77 €

BJ14BA1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i
preu alt

177,83000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,16956 €

Altres conceptes 15,77044 €

P-97 EJ14B11RH u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida verticalref. N377000991 + ref. N377000091 de
NOKEN , amb seient i tapa, de color blanc, infantil, col·locat sobre el paviment i connectat a
la xarxa d'evacuació, amb aixetes i accessoris.

165,23 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,16956 €

BJ14B11RHD u Inodor infantil de porcellana sanitària esmaltada CITY, de sortida vertical, de dimensions
300x450 mm, acabat blanc + Seient per a inodor infantil CITY de dimensions 300x450 mm,
acabat blanc,ref. N377000991 + ref. N377000091 de NOKEN

143,64000 €
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Altres conceptes 21,42044 €

P-98 EJ18DN1A u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica, de 150 cm de llargària, de color blanc i fins a
50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina

400,03 €

BJ18DN1A u Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques i escorredor, de 120 a 130 cm de llargària,
de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

340,66000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,63585 €

Altres conceptes 58,73415 €

P-99 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets

58,89 €

BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets

47,83000 €

Altres conceptes 11,06000 €

P-100 EJ2851FG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

123,19 €

BJ2851FG u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de
maniguets

98,35000 €

Altres conceptes 24,84000 €

P-101 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC 6,81 €

BJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 1,20000 €

Altres conceptes 5,61000 €

P-102 EJ38A7DG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
de PVC

8,14 €

BJ38A7DG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al
ramal de PVC

2,61000 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-103 EJ42U010 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

66,67 €

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat.

60,96000 €

Altres conceptes 5,71000 €

P-104 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

272,41 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable

249,56000 €

Altres conceptes 22,85000 €

P-105 EJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150
mm, col·locat amb fixacions mecàniques

16,52 €

BJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm 12,72000 €

Altres conceptes 3,80000 €

P-106 EM112120 u Subministre i instal.lació de detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment.
Inclou placa fotoluminescent homologada

48,00 €

BM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície

43,51000 €
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BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €

Altres conceptes 4,14000 €

P-107 EM121C06 u Subministre i instal.lació de central de detecció d'incendis convencional per a 12 zones, amb
doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de
zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

325,00 €

BM121C00 u Central de detecció d'incendis convencional per a 12 zones, amb doble alimentació, amb
funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma

305,00000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,65000 €

Altres conceptes 19,35000 €

P-108 EM131221 u Subministre i instal.lació de 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 ,inclou placa fotoluminescent
de senyalització homolagada.

60,19 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €

BM131221 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, per a col·locació interior

51,83000 €

Altres conceptes 7,78000 €

P-109 EM141202 u Subministre i instal.lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment, inclou subministre i instal.lació de placa fotoluminescent de
senyalització homologada.

78,69 €

BM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

63,00000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,29000 €

Altres conceptes 15,40000 €

P-110 EM235AAA u Subministre i instal.lació de boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25,
formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar
superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge, inclou les peces de connexió, derivació, senyalització homologada, girs
i tots els elements necesaris per la seva instal.lació. Inclou placa fotoluminescent
homologada.

310,01 €

BM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

222,57000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,60000 €

Altres conceptes 86,84000 €

P-111 EM235BAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre amb peu, preparada per ser muntada sobre
el paviment. BIE-25 formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor
de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança )
, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge,
suports de col.locació, i qualsevol accessori per ser muntada amb suport rígid sobre el
paviment a una altura de forma que la boquilla i la vàlvula d'apertura manual i els sistema
d'apertura de l'armari estiguin com a màxim a 1,5 metres sobre el nivell del terra. Inclou placa
fotoluminescent homologada

365,01 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,60000 €

BM235BAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

213,48000 €
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Altres conceptes 150,93000 €

P-112 EM31261J u Subministre i instal.lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou placa fotoluminescent de senyalització
homolagada.

46,04 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 39,02000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

Altres conceptes 6,71000 €

P-113 EM31321J u Subministre i senyalització d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou placa fotoluminescent homologada

62,95 €

BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat 49,96000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

Altres conceptes 12,68000 €

P-114 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret.  Inclou cartell de senyalització homolagada.

78,14 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 72,82000 €

Altres conceptes 5,01000 €

P-115 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

16,03 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

2,61000 €

BMSBANP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2
de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

9,36000 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-116 EP24120A u Obreportes elèctric d'accionament manual, amb palanca de desbloqueig, encastat a la porta
amb funda

127,31 €

BP24120A u Obreportes elèctric d'accionament manual, amb palanca de desbloqueig i per a encastar a la
porta amb funda

20,03000 €

Altres conceptes 107,28000 €

P-117 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior,
font alimentació i obreportes automàtic, instal·lat

265,77 €

BP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior,
font alimentació i obreportes automàtic

142,94000 €

Altres conceptes 122,83000 €

P-118 EQ8AU010 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 61°C, instal·lat

153,89 €

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat,
de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

143,73000 €

Altres conceptes 10,16000 €

P-119 ER3245234 u Subministre i instal.lació de barres antipànic a les fulles de les portes existents per
evacuació. Inclou tots els treballs d'adaptació, materials, tot en perfecte estat de funcionament

475,00 €

Sense descomposició 475,00000 €

P-120 IM00001 Ut Subministre i instal.lació de sistema contra incendis per emetre missatges per megafonia en
cas d'evacuació complementari al sistema d'alarma. Inclou la central de megafonia amb
sistema automàtic de gravació del missatge d'evacuació, 6 altaveus, amb cable comunicació

850,00 €
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de seguretat resistent al foc (AS +) segons UNE EN 50200 així com qualsevol element
necessari per aquest tipus d'instal.lació.

Sense descomposició 850,00000 €

P-121 IM00002 u Subministre i instal.lació de collarins/abraçaderes intumescents hydrafix o similar per
baixants instal.lacions tant per creuaments verticals com horitzontals de fins a un diametre
interior de 160 mm amb característiques de fins a EI 180 segons normativa UNE-EN 13501.

70,00 €

Sense descomposició 70,00000 €

P-122 IM00003 u Subministre i instal.lació de reixes intumescent EI 120 de dimensions 200 x 200 mm 98,00 €

Sense descomposició 98,00000 €

P-123 IM00004 u Subministre i instal.lació de sacs intumescentes pel pas instal.lacions model Hydrafix o
similar de dimensions fins a 320 x 200 x 30 EI 240 SEGONS NORMA UNE EN 1366 i UNE
EN 1363.

52,00 €

Sense descomposició 52,00000 €

P-124 IM0005 u Adequar l'alçada de dos BIES a una altura de forma que la boquilla i la vàlvula d'apertura
manual i els sistema d'apertura de l'armari estiguin com a màxim a 1,5 metres sobre el nivell
del terra.

85,00 €

Sense descomposició 85,00000 €

P-125 IM0006 u Subministre i instal.lació de banderola panoràmica de sostre homologada amb indicació de la
direcció de sortida de material fotoluminescent penjada al sostre.

48,00 €

Sense descomposició 48,00000 €

P-126 IM0007 u Subministre i instal.lació de banderola panoràmica de sostre homologada amb indicació de
sortida de material fotoluminescent penjada al sostre.

45,00 €

Sense descomposició 45,00000 €

P-127 IM001 UT Adequació i adaptació de les centralitzacions electriques existens 350,00 €

Sense descomposició 350,00000 €

P-128 IM002 m Colocació de tapa protectora de safata portacables segudament fixada 10,00 €

Sense descomposició 10,00000 €

P-129 IM003 pa Adequació quadres i subquadres de comandament elèctrics 550,00 €

Sense descomposició 550,00000 €

P-130 K1641011 u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor

2,82 €

Altres conceptes 2,82000 €

P-131 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

12,24 €

Altres conceptes 12,24000 €

P-132 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

2,63 €

Altres conceptes 2,63000 €

P-133 K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

5,27 €

Altres conceptes 5,27000 €

P-134 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

13,52 €
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B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

12,75000 €

Altres conceptes 0,77000 €

P-135 K5ZR1G0U PA Reparació de cobertes, amb substitució de peces trencades i soltes, càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor i transport a dipòsit controlat

1.748,81 €

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell

0,15000 €

Altres conceptes 1.748,66000 €

P-136 K93AP126 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 60 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C16-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

10,65 €

B0731430 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C16 de resistència a compressió i classe
F3 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel

7,92000 €

Altres conceptes 2,73000 €

P-137 KAZGU003 u Canvi de pany per a porta d'alumini existent, amb tots els elements necesaris. 45,26 €

BAZGU003 u Pany 20,00000 €

Altres conceptes 25,26000 €

P-138 KB93A010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura
no reflectora, fixat al suport

251,45 €

BBM31110 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura
no reflectora

232,25000 €

Altres conceptes 19,20000 €

P-139 KD15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

20,81 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,69620 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,79730 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

5,75400 €

Altres conceptes 12,48250 €

P-140 KE42Q824 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

36,95 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 2,23410 €

BEW4R800 u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm 8,57100 €

BE42Q821 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,6 mm, autoconnectable

8,60880 €

Altres conceptes 17,53610 €

P-141 KE51M0BA m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW)
aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033 W/mK) 25 mm de gruix i resistència
tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft,
muntat encastat en el cel ras

32,96 €

B7C4VJB0 m2 Placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,033 W/mK, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W amb làmina
multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft

7,63600 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 2,41500 €
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BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu
alt

0,30000 €

Altres conceptes 22,60900 €

P-142 KEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

96,04 €

BEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

59,61000 €

Altres conceptes 36,43000 €

P-143 KFQ3241K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

3,16 €

BFQ3241A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,53040 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9
mm de gruix

0,03000 €

Altres conceptes 2,59960 €

P-144 KFQ3263K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

3,54 €

BFQ3263A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,93840 €

BFYQ3030 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
13 mm de gruix

0,04500 €

Altres conceptes 2,55660 €

P-145 KFQ3284K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

4,51 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,06500 €

BFQ3284A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,77480 €

Altres conceptes 2,67020 €

P-146 KFQ3285K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

5,19 €

BFQ3285A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

2,30520 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
19 mm de gruix

0,06500 €

Altres conceptes 2,81980 €

P-147 KFQ33A9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

6,37 €
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BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
25 mm de gruix

0,08500 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,35580 €

Altres conceptes 2,92920 €

P-148 KFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat baix

7,91 €

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

4,61040 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de
32 mm de gruix

0,11000 €

Altres conceptes 3,18960 €

P-149 KG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

7,51 €

BG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

1,94000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

Altres conceptes 5,25000 €

P-150 KG161822 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

25,24 €

BG161822 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54 i per
a muntar superficialment

10,11000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

Altres conceptes 14,81000 €

P-151 KG22H515 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 sobre sostremort

1,24 €

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,51000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-152 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,42 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,69360 €

Altres conceptes 0,72640 €

P-153 KG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 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

1,63 €
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BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

0,91800 €

Altres conceptes 0,71200 €

P-154 KG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

2,07 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,37700 €

Altres conceptes 0,69300 €

P-155 KG2A4P15 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm, amb 1
compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments

25,93 €

BG2A4PB5 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 4
compartiments com a màxim, de color blanc

22,44000 €

BGW2A800 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm 0,41000 €

Altres conceptes 3,08000 €

P-156 KG312226 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,25 €

BG312220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,78540 €

Altres conceptes 0,46460 €

P-157 KG312326 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 canal o safata

1,42 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,95880 €

Altres conceptes 0,46120 €

P-158 KG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

1,77 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,32600 €

Altres conceptes 0,44400 €

P-159 KG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

2,11 €

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,68300 €

Altres conceptes 0,42700 €

P-160 KG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

12,53 €

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

11,40360 €
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Altres conceptes 1,12640 €

P-161 KG49US40 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control
d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les
coordenades geogràfiques i de la data i la hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora
respecte al temps programat, apagat nocturn programable, alimentació a 230 V i amb 1
sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

180,39 €

BG49US40 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control
d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les
coordenades geogràfiques i de la data i la hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora
respecte al temps programat, apagat nocturn programable, alimentació a 230 V i amb 1
sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

156,78000 €

Altres conceptes 23,61000 €

P-162 KG6211E1 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat 11,57 €

BG6211E1 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a
encastar

5,83000 €

Altres conceptes 5,74000 €

P-163 KG621HD1 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic,
encastat

11,73 €

BG621HD1 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic,
per a encastar

6,01000 €

Altres conceptes 5,72000 €

P-164 KG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

7,64 €

BG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,70000 €

Altres conceptes 5,94000 €

P-165 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i col·locat superficialment

34,35 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca
i per muntar superficialment

24,99000 €

Altres conceptes 9,36000 €

P-166 KJ13B61S u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat amb suports murals i amb mig peu

126,83 €

BJ13B61S u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color
blanc i preu alt

115,19000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,35325 €

Altres conceptes 11,28675 €

P-167 KY03U003 u Forat sobre estructura de formigó armat de fins a 100 mm de diàmetre, amb màquina de
perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat, o amb qualsevol altre
sistema que permete l'orifici pel pas d'instal.lacions

26,56 €

Altres conceptes 26,56000 €

P-168 P0000003 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P63VBM-E, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 6300 Frig/h i 6880 Kcal/h.

1.379,00 €

Sense descomposició 1.379,00000 €

P-169 P0000005 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P25VBM-E, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2400 Frig/h i 2800 Kcal/h.

1.120,00 €
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Sense descomposició 1.120,00000 €

P-170 P0000008 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P40VBM-E, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000 Frig/h i 4300 Kcal/h.

1.155,00 €

Sense descomposició 1.155,00000 €

P-171 P0000009 u Recuperador Entàlpic LGH-100RVX-E, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
1000/750/500/250 m3/h.

2.465,40 €

Sense descomposició 2.465,40000 €

P-172 P0000013 u Controlador BC principal CMB-P1016V-GA1, serie BIG-R2, gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 16 sortides.

6.064,10 €

Sense descomposició 6.064,10000 €

P-173 P0000015 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides. 70,00 €

Sense descomposició 70,00000 €

P-174 P0000016 u Kit d'unió CMY-R160-J, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides. 73,50 €

Sense descomposició 73,50000 €

P-175 P0000017 u Control Centralizat de Sistema AT-50B, pantalla retroil·luminada tàctil 5'', gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, per a 50 g./50 uds. Font d'alimentació inclosa.

1.287,30 €

Sense descomposició 1.287,30000 €

P-176 P0000018 u Control Remot Senzill (Deluxe) PAR-32MAA, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC,
per a 1 g./16 uds, amb pantalla LCD retroil·luminada.

104,30 €

Sense descomposició 104,30000 €

P-177 P0000019 u Lumenera per encastar Coreline Panel Led 60x60cm RC125B o similar per a muntatge en
sostre, placa de base o carril, amb módul LED FreshFood y óptica 52W

96,00 €

Sense descomposició 96,00000 €

P-178 P0000020 u Lumenera de superfície Coreline estanca Led WT120C o similar per a muntatge en sostre,
placa de base o carril, amb módul LED FreshFood y óptica 39W

105,00 €

Sense descomposició 105,00000 €

P-179 P0000022 u Aplic adosable WL120V Led Philips o similar per a muntatge adosable, placa de base o carril,
amb módul LED FreshFood y óptica 24W. Versions Circular i rectangular

50,00 €

Sense descomposició 50,00000 €

P-180 P0000024 u Dicroïca Zadora Led Philips o similar per a muntatge empotrable, placa de base o carril, amb
módul LED FreshFood y óptica 6,8W

20,00 €

Sense descomposició 20,00000 €

P-181 P0000071 Pa Treballs corresponents a la posada en marxa i connexió de máquinas existents a la nova
instal.lació ,ajust i equilibrat de la instal·lació.

850,00 €

Sense descomposició 850,00000 €

P-182 P0000072 Pa Preparació de tota la documentació final de la instal·lació, incloent proves realitzades,
instruccions d'operació i manuals de manteniment.

180,95 €

Sense descomposició 180,95000 €

P-183 P0000073 Pa Realització del projecte per un tècnic competent visat per el seu Col·legi Oficial, incloent la
tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials
competents. S'inclouen probes necessàries, visats i taxes.

720,50 €

Sense descomposició 720,50000 €

P-184 P0000091 Pa Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix B1

823,05 €

Sense descomposició 823,05000 €
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P-185 P00010002 u Unitat exterior PUHZ-ZRP35VKA, Standard INVERTER, gama Mr Slim (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.920 Frig/h i 3.500 Kcal/h. Inclou la instal.lació d'un indicador
de temperatura exterior i les proteccions tèrmiques i diferencials al quadre de maniobra i
protecció.

1.844,00 €

Sense descomposició 1.844,00000 €

P-186 P00010003 u Unitat interior tipus SPLIT PKA-RP35HAL, gama Mr SLIM (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 3.920 Frig/h i 3.500 Kcal/h.

934,00 €

Sense descomposició 934,00000 €

P-187 P00020002 u Unitat exterior de recuperació de calor PURY-P250YLM-A1, INVERTER (Serie R2), gama
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 28.000 Frig/h i 25.000 Kcal/h. Inclou
les proteccions tèrmiques i diferencials al quadre de maniobra i protecció.

12.658,00 €

Sense descomposició 12.658,00000 €

P-188 PREUCONT PA Retirada de runa i banals existents de la fase anterior 1.859,20 €

Sense descomposició 1.859,20000 €

P-189 PREUCONT PA Tall de parets i repicat per execució de lligades al mantenir trams 340,00 €

Sense descomposició 340,00000 €

P-190 PREUCONT PA Execució de rases en paviment per a col.locació de tubs de sanejament 320,00 €

Sense descomposició 320,00000 €

P-191 PREUCONT PA Actualització clima de projecte descatalogat a maquinaria actual 21.566,09 €

Sense descomposició 21.566,09000 €

P-192 PREUCONT u Modificació connexions d'instal.lació d'aigua 1.635,10 €

Sense descomposició 1.635,10000 €

P-193 PREUCONT u Muntatge passador + casquillo metàl.lic embutit a terra per a passador de portes exteriors. 101,42 €

Sense descomposició 101,42000 €

P-194 PREUCONT PA Torretes i adequació de punts de treball a taules. 2.149,00 €

Sense descomposició 2.149,00000 €



MODIFICAT PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI “G” AL PORT SEGUR DE CALAFELL, PER CENTRE CÍVIC, FASE II. 
 

          

J u s t i f i c a c i ó  d e  p r e u s   
 
 



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/07/22 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 22,51000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,38000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,88000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,51000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 23,38000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 23,80000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,38000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 22,72000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,75000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 27,88000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,26000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 24,16000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,16000 €

A012R000 h Oficial 1a marbrista 23,38000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,99000 €

A013A000 h Ajudant fuster 20,92000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,76000 €

A013E000 h Ajudant vidrier 20,58000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,84000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 23,92000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,73000 €

A013J000 h Ajudant lampista 20,73000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,76000 €

A0140000 h Manobre 19,52000 €

A0149000 h Manobre guixaire 19,52000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,45000 €



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/07/22 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,60000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,04000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,73000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,71000 €

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 27,97000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 176,75000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,92000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

22,61000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,35000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,56000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,99000 €

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 4,19000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,54000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,67000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

B0521150 kg Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb additius retardadors
d'adormiment, per a projectar

0,16000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €

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

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,31000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,82000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,37000 €

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

74,95000 €

B06NN12B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

66,88000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,27000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,28000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,61000 €

B0731430 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C16 de resistència a compressió i classe F3
de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel

0,06000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 3,98000 €

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,74000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,11000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,49000 €

B0A71L00 u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 1,58000 €

B0A71M00 u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 1,71000 €

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 125,90000 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,37000 €

B0F112DL u Maó calat R-15 de 290x140x290 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,33000 €

B0F84270 u Supermaó de 400x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,24000 €

B0F852A0 u Supermaó de 500x200x100 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,33000 €

B0F85252KWZ7 u Supermaó ceràmic 50x20x5 cm, ref. SM5 de la serie Supermaons de TERREAL 0,47000 €

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell 0,15000 €

B0FH5192 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

12,90000 €
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B0FHE183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

12,90000 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller
per a formar divisòria entre cabines sanitàries

81,62000 €

B66E05B9 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta
i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre
laminar de seguretat de 3+3 de gruix, amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la
entre els vidres, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior
d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers

130,00000 €

B66E33M6 m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82,5x210 cm
de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini

208,01000 €

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L
per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

16,27000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,15000 €

B7C4VJB0 m2 Placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,033 W/mK, resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W amb làmina
multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft

6,64000 €

B7C9TNK0L3P1 m2 Placa rígida acústica de llana mineral de roca per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de 120
mm de gruix i 600 mm d'amplària, amb una conductivitat tèrmica de 0,035 W/mK i una resistència
tèrmica de 3,40 m2.K/W, ref. KI0004 de la serie Ultracoustic 7 (DP 7) de KNAUF INSULATION

18,00000 €

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

0,46000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,13000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,43000 €

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 15,15000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,07000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,74000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 0,99000 €

B8442200 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de gruix, acabat vinílic , de 600x600 mm i
cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al foc
A2-s1, d0

6,59000 €

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,62000 €

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,70000 €

B863BDB7 m2 Planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat color estàndard, tallat a mida 19,00000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,50000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,08000 €

B8KA6H62 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 160 mm de
desenvolupament, amb 4 plecs

6,50000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,25000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 6,90000 €

B9UA8110 m Sòcol d'alumini anoditzat de 80 mm d'alçària, amb base portacables 5,25000 €

B9UAU001 m Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat 11,39000 €
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BAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent, amb
fixacions mecàniques

236,13000 €

BAM11AD5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada 6+6 de gruix amb una fulla batent, una tarja lateral i
una tarja superior, amb fixacions mecàniques

280,95000 €

BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al paviment 160,46000 €

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 152,31000 €

BAMWU002 u Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre 145,26000 €

BANC1840 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210
cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat

184,06000 €

BANC1940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210
cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat

184,96000 €

BAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

75,04000 €

BAP361F6 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 160 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

88,18000 €

BAPLAABD u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a
pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària

50,79000 €

BAQDD186 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

57,84000 €

BAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

56,71000 €

BAQDDA86 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, amb motllura i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

73,16000 €

BAQDDP86 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, cares llises, estructura
interior de fusta i obertura de 40x40cm, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

62,53000 €

BAQDS18E u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb
acabat de faig envernissat

69,81000 €

BAQDS19A u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 90x 210 cm, de cares llises amb
acabat lacat

59,00000 €

BAQDZ210 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per a una llum de pas de 120 cm, de 40 mm de
gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i cantell emmarcat en
DM, xapades amb estratificat, de 80 cm d´amplària i 40 cm d'amplària i de 210 cm d´alçària

214,74000 €

BAQQC151 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

21,31000 €

BAQQC154 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

46,45000 €

BASA31P2 u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt 453,00000 €

BASA32R2 u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, de de dues fulles batents per a un buit d'obra de 160x210 cm,
preu alt

1.009,77000 €

BASA82S2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de 180x210 cm, preu alt 672,14000 €

BATA6F67 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per
procés sec MDF acabat amb xapa de fusta de faig vernissada, de 40 mm de gruix, amb un
aïllament a soroll aeri de 45 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent
ferramenta de penjar, pany de cop i clau, maneta i espiell

885,70000 €

BAU15C40 m2 Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x2,75 m de dimensions màximes i 103 mm de gruix, amb
una massa superficial de 40 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana
mineral de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de frondosa, mecanismes de fixació i
alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia
inferior

280,00000 €

BAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini

74,00000 €

BAVT136B m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb torn i guia d'alumini

70,44000 €
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BAVTUE10 m2 Tendal vertical per a exteriors de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC, de 560 g/m2, de fins
a 2 m d'amplària i 3 m d'alçària com a màxim, amb sistema d'accionament elèctric i guiatge sobre
cables d'acer inoxidable tensat

107,56000 €

BAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 1,87000 €

BAZ26AA0 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta
xapada amb melamina

6,47000 €

BAZ2C843 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de faig envernissat,
per a 1 fulla

70,88000 €

BAZ2C946 u Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de DM lacat, per a 1
fulla

84,78000 €

BAZ2UP10 m Galze per a folrat de bastiment de base de 3/4, per a fulla batent, de fusta o DM per pintar 6,53000 €

BAZGC2H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt 15,24000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 28,43000 €

BAZGC370 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà 63,54000 €

BAZGC3H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu mitjà 7,66000 €

BAZGD390 u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà 61,00000 €

BAZGU003 u Pany 20,00000 €

BB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per
a fixar mecànicament

15,05000 €

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 246,05000 €

BBM31110 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no
reflectora

232,25000 €

BC152702 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i l'altra acolororida trempada, de 3+3 mm de gruix,
amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600

56,47000 €

BC1F1M43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm de
gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

73,69000 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 44,26000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

4,11000 €

BD13229B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar

0,84000 €

BD13277B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,52000 €

BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,65000 €

BD13287B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,88000 €

BD13289B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,02000 €

BD13297B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
160 mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,70000 €

BD132A9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
200 mm i de llargària 5 m, per a encolar

5,84000 €

BD1Z2100 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm 0,73000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,19000 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,28000 €

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 3,52000 €

BD3111B6 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb
5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

7,84000 €

BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm 12,70000 €
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BD7FP460 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

8,64000 €

BD7FP660 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

21,25000 €

BDN71530 u Peça de morter de ciment de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus secundari 2,50000 €

BDN72530 u Peça de morter de ciment de derivació de 26 cm d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus
secundari

2,91000 €

BDN97000 u Aspirador estàtic de morter de ciment 26,18000 €

BDNZ4000 u Reixa i bastiment d'alumini 8,12000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,69000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,14000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,18000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 15,82000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 27,65000 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 125,40000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,24000 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,41000 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,88000 €

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

6,26000 €

BE42Q821 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, autoconnectable

8,44000 €

BE4DJ430 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, giratori, de 150 mm de diàmetre 58,17000 €

BE4DJ830 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, giratori, de 200 mm de diàmetre 66,30000 €

BEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment

18,41000 €

BEK17D3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment

24,54000 €

BEK17G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a recolzar sobre el bastiment

73,39000 €

BEK18T48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
1225x125 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals i per
a fixar al bastiment

156,00000 €

BEK1JN48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125
mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

122,27000 €

BEK1JQ88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
1025x225 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb
plènum de connexió i per a fixar al bastiment

273,67000 €

BEK1JT88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de
1225x225 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals, amb
plènum de connexió i per a fixar al bastiment

342,57000 €

BEK89273 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, lacat blanc, amb plènum de
connexió circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb
comporta de regulació, de 1500 mm de llargària

170,27000 €

BEKKAA30 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 300x100 mm 2,15000 €

BEKKAD30 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 400x100 mm 2,39000 €
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BEKKAH80 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 525x225 mm 3,05000 €

BEKKAQ40 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 825x125 mm 3,29000 €

BEKKAS80 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 1025x225 mm 4,15000 €

BEKKAV40 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 1225x125 mm 4,08000 €

BEKKAV80 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 1225x225 mm 4,53000 €

BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

111,78000 €

BEKN1KG0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

181,66000 €

BEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

59,61000 €

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre 6,02000 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 6,77000 €

BEW4R100 u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm 18,95000 €

BEW4R800 u Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm 28,57000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 4,83000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,30000 €

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre 1,27000 €

BF21A200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440
ST-35

17,25000 €

BF22MB00 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=88.9 mm i DN= 80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255

11,59000 €

BF22U010 m Tub d'acer galvanitzat soldat d'1' 1/2 de diàmetre, segons la norma DIN-2440 ST-35 8,47000 €

BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

12,66000 €

BF5AB400 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1

19,77000 €

BF5B2200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

0,96000 €

BF5B4200 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,44000 €

BF5B5200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,94000 €

BF5B6200 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

2,43000 €

BFQ3241A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,52000 €

BFQ3263A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

0,92000 €

BFQ3284A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,74000 €

BFQ3285A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

2,26000 €

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,29000 €

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de

4,52000 €
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resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFW21A10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a roscar 39,86000 €

BFW21B10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, per a roscar 76,04000 €

BFW2U010 u Accessori per a tub d'acer galvanitzat soldat, d'1'' 1/2 de diàmetre, segons la norma DIN-2440
ST-35, per a roscar

1,45000 €

BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,58000 €

BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,57000 €

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,54000 €

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,97000 €

BFW5AAB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

4,95000 €

BFW5ABB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

5,71000 €

BFY21A10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 2´´1/2, roscat

1,58000 €

BFY21B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, roscat 2,48000 €

BFY2U010 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub d'acer galvanitzat soldat, d'1'' 1/2 de diàmetre,
segons la norma DIN-2440 ST-35, roscat

0,83000 €

BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,52000 €

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,99000 €

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,09000 €

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

1,57000 €

BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

2,20000 €

BFY5CV00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

2,97000 €

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm
de gruix

0,06000 €

BFYQ3030 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm
de gruix

0,09000 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,13000 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,17000 €

BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm
de gruix

0,22000 €

BG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

246,03000 €

BG146B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos
mòduls i per a muntar superficialment

275,54000 €

BG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

1,94000 €

BG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

2,91000 €
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BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

2,82000 €

BG161822 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

10,11000 €

BG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt
de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense
interruptor diferencial

320,25000 €

BG1PUB16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a
15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense
protecció diferencial

738,04000 €

BG21H510 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,97000 €

BG225710 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,34000 €

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,50000 €

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,68000 €

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,90000 €

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,35000 €

BG22HA10 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

1,80000 €

BG22HB10 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 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

2,85000 €

BG2A2S11 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral ranurat, de
100x150 mm

18,10000 €

BG2A4PB5 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 4 compartiments
com a màxim, de color blanc

22,00000 €

BG2A1C11L745 m Canal Unex 60x60 en U23X,per a alimentació en maquinària.
Base no perforada.
Longitud: 2m.
Color: Gris. Seguretat davant el foc: assaig del fil incandescent a 960ºC; no propagador de la
flama. Seguretat mecànica: protecció contra impactes IK07.
Seguretat elèctrica: material aïllant,IP3X. Comoditat d'instal·lació i manteniment.
Fàcil muntatge i desmuntatge de la tapa,amb gran seguretat de tancament., ref. 60.60.07 de la
serie Canal 07 d'UNEX

6,83000 €
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BG2A4PB5L77U m Canal Unex 60x150 en U41X,de tapa exterior,per a la distribució amb possibilitat d'adaptació de
mecanismes.
Compartimentació flexible per a la conducció i protecció de cables elèctrics i de comunicacions.
Apta per a ús en intempèrie.
Base perforada cada 250mm.
S'inclou un pont per cada 0,5m.
Longitud: 3m.
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat: mecànica (protecció contra impactes IK07),elèctrica
(material aïllant,IP4X muntada sobre paret) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a
960ºC,no propagador de la flama). Facilitat d'instal·lació.
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per muntar-la).
El pont reté els cables i permet accés independent a cada circuit.
Homogeneïtat de colors entre elements d'acabat,adaptadors,caixes de mecanismes i canal.
Pot pintar . Llibertat d'elecció i combinació de mecanismes amb marc i placa,amb o sense caixa.
Envà mòbil amb muntatge frontal., ref. 73085-42 de la serie Canal 73 d'UNEX

46,98000 €

BG2DDBF0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 200 mm 15,89000 €

BG2ZAAF0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària 8,90000 €

BG312190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,08000 €

BG3121B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

8,39000 €

BG312220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,77000 €

BG312230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,03000 €

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

0,94000 €

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,30000 €

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,65000 €

BG312530 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,65000 €

BG312540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,31000 €

BG312550 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

3,32000 €

BG312560 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

4,94000 €

BG312570 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

7,35000 €

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

11,18000 €

BG315330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,79000 €

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,23000 €

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,36000 €

BG325140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,54000 €

BG325150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,80000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29000 €
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BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,85000 €

BG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

28,71000 €

BG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

29,23000 €

BG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

30,78000 €

BG414DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

59,17000 €

BG414EKK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

142,23000 €

BG414EKM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

230,30000 €

BG415DCH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
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 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

49,39000 €

BG416D9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

61,79000 €

BG416DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

138,72000 €

BG41HLRP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

521,27000 €

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

70,55000 €

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

132,70000 €

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

68,69000 €

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

112,22000 €

BG426C9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

141,28000 €

BG42GCKK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

159,68000 €

BG42GCLN u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma,

269,03000 €
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UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42HDLN u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,5 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

197,90000 €

BG482325 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A,
tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

313,15000 €

BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos
circuits segons un programa establert, amb reserva de marxa de 150 hores

75,20000 €

BG49US40 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control
d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les
coordenades geogràfiques i de la data i la hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora
respecte al temps programat, apagat nocturn programable, alimentació a 230 V i amb 1 sortida de
16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

156,78000 €

BG4R5FH0 u Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar
(3P), 3NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de
400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

65,85000 €

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,09000 €

BG6112D0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, inclosos tots els accessoris necessaris per al
muntatge

14,53000 €

BG61CSF9 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de 3 fileres, amb capacitat
per a 9 mecanismes modulars, per a muntar superficialment

22,04000 €

BG6211E1 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar 5,83000 €

BG621HD1 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a
encastar

6,01000 €

BG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,70000 €

BG638155 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,73000 €

BG645175 u Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada
pilot, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa

3,52000 €

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,35000 €

BG675213 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal, d'1 element, preu alt 2,06000 €

BG675323 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu alt 2,03000 €

BG675B23 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls,
preu alt

1,85000 €

BG6P2143 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat 2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal
segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-67

14,33000 €

BG6ZA510 u Bastidor per a caixa universal per al muntatge de mecanismes modulars, d'1 element, per a fixar a
caixa de mecanismes universal

0,90000 €

BG6ZB535 u Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, de fins a 3 mòduls, per
a fixar a caixa de mecanismes rectangular

0,90000 €

BGC53B00 u SAI trifàsic de 10 kVA amb una autonomia de 10 minuts 2.350,00000 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

7,93000 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

24,99000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,52000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €
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BGW2A800 u Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm 0,41000 €

BGW2DBBF u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 75 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

7,38000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,42000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,38000 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,42000 €

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

4,13000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,15000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BH61R29A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb
grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

105,70000 €

BHQL1140 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau
de protecció IP66

120,00000 €

BHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge 86,58000 €

BJ13B61B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu
alt

97,99000 €

BJ13B61S u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i
preu alt

115,19000 €

BJ14BA1N u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior

242,88000 €

BJ14BA1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt

177,83000 €

BJ14B11RHDP4 u Inodor infantil de porcellana sanitària esmaltada CITY, de sortida vertical, de dimensions 300x450
mm, acabat blanc + Seient per a inodor infantil CITY de dimensions 300x450 mm, acabat blanc,ref.
N377000991 + ref. N377000091 de NOKEN

143,64000 €

BJ18DN1A u Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques i escorredor, de 120 a 130 cm de llargària, de
color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

340,66000 €

BJ18LAAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat
brillant i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

71,68000 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 16,32000 €

BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets

47,83000 €

BJ28513G u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets

66,41000 €

BJ2851DG u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de
maniguets

229,76000 €

BJ2851FG u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

98,35000 €

BJ2ZBB93 u Aixeta de de pas de polibutilè per a roscar, de diàmetre nominal 25 mm, amb regulador ocult 17,75000 €

BJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC 1,20000 €

BJ38A7DG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de
PVC

2,61000 €

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

60,96000 €
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BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm 134,49000 €

BJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de nilò

244,53000 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

249,56000 €

BJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm 12,72000 €

BM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

43,51000 €

BM121400 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma

203,45000 €

BM121800 u Central de detecció d'incendis convencional per a 8 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma

274,38000 €

BM121A00 u Central de detecció d'incendis convencional per a 10 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma

328,10000 €

BM121C00 u Central de detecció d'incendis convencional per a 12 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma

305,00000 €

BM131221 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, per a col·locació interior

51,83000 €

BM131222 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-66, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, per a col·locació exterior

51,83000 €

BM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

63,00000 €

BM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

222,57000 €

BM235BAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

213,48000 €

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 39,02000 €

BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat 49,96000 €

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat 72,82000 €

BMSB31L0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell
de PVC de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

2,25000 €

BMSB32P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

10,20000 €

BMSB74L0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

2,25000 €

BMSBANP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

9,36000 €

BMSBCDP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4

4,05000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,65000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,58000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,29000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,60000 €
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BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,31000 €

BN31A420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
2´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt

148,33000 €

BP141233 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu alt,
per a encastar

12,44000 €

BP24120A u Obreportes elèctric d'accionament manual, amb palanca de desbloqueig i per a encastar a la porta
amb funda

20,03000 €

BP271B00 m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada un 0,32000 €

BP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font
alimentació i obreportes automàtic

142,94000 €

BP411120 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini /
Pet més trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

0,27000 €

BP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,58000 €

BP538113 u Presa de senyal telefònica de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ11 simple,
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o
caixa

5,83000 €

BP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

15,16000 €

BQ512K50 m2 Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de
llargària

81,52000 €

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

143,73000 €
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 73,20000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 18,02000 = 31,35480

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

0,200      x 103,30000 = 20,66000

Subtotal: 52,34880 52,34880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 73,20430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,20430

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,39000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 18,02000 = 29,37260

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

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 55,53160 55,53160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 76,38710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,38710
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,83000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

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

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,02000 = 27,39040

Subtotal: 66,97840 66,97840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19450

COST DIRECTE 87,83390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,83390

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,45000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,45000 = 20,42250

Subtotal: 20,42250 20,42250

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

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

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,02000 = 27,57060

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 136,56460 136,56460

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20423

COST DIRECTE 158,44558

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,44558
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D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra Rend.: 1,000 232,43000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,45000 = 38,90000

Subtotal: 38,90000 38,90000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,500 /R x 1,73000 = 2,59500

Subtotal: 2,59500 2,59500

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 220,000      x 0,74000 = 162,80000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,540      x 18,02000 = 27,75080

Subtotal: 190,55080 190,55080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,38900

COST DIRECTE 232,43480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 232,43480

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 116,72000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 19,52000 19,52000

Materials

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,12000 = 96,00000

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,67000 = 1,00200

Subtotal: 97,00200 97,00200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19520

COST DIRECTE 116,71720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,71720
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PARTIDES D'OBRA

P-1 0102011 PA Reparació de vidre existent Rend.: 1,000 790,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

0112001 u Subministre i instal.lació de quadre de conmutació
automàtic per subministrament normal de fins a
111Kw i de socor fins a 43, 64 Kw, amb totes les
proteccions cablejats electrics amb conmutació sense
contactors electrics

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

0116001 u . Amb doble perfilaria. Entrada cablejat superior i
inferior a través de tapa de registre

Rend.: 1,000 1.260,99 €

_____________________________________________________________________________________________________________

0116002 u Regleta 8 schucos sense interruptor 19´´.
Connectada a l'endoll existent

Rend.: 1,000 28,14 €

_____________________________________________________________________________________________________________

0116003 u Safata fixa 19´´ 2U F380 Rend.: 1,000 21,15 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 0116004 u Panell Modular Netkey Rend.: 1,000 25,31 €
_____________________________________________________________________________________________________________

0116005 u Passafils de 5 estreps metàl:lic negre de 1U de 19´´ Rend.: 1,000 12,99 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-3 0116006 u Cable Cat.6 UTP LSZH Rend.: 1,000 1,33 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-4 0116007 u Conector AMP mascle per cable aeri Rend.: 1,000 4,67 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 0116008 u Mòdul RJ45 Cat.6 UTP per usuaris Rend.: 1,000 6,31 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-6 0116009 u Mòdul RJ45 Cat.6 UTP per panell Rend.: 1,000 6,31 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 0116010 u Placa K45 per a 1 Connector amb guardapols adaptat
a caixas existents

Rend.: 1,000 6,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-8 0116011 u Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres per
rack

Rend.: 1,000 3,45 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-9 0116012 u Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres per
usuaris

Rend.: 1,000 3,45 €

_____________________________________________________________________________________________________________

0116013 u Certificació cablejat segons normativa ISO 11801
classe E i etiquetatge.

Rend.: 1,000 1.536,02 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-10 0116014 u SG220-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch Rend.: 1,000 648,41 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-11 0116015 U Punt d'accés UAP AC PRO Rend.: 1,000 201,50 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-12 0116016 u UAP-AC-M-PRO Rend.: 1,000 250,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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P-13 0116017 u PBE-5AC-400 Rend.: 1,000 149,89 €
_____________________________________________________________________________________________________________

0116018 u Torreta de telecomunicacions 3m i Treballs
d'instal·lació

Rend.: 1,000 1.250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

0116019 u CRS226-24G-2S+RM Rend.: 1,000 281,86 €
_____________________________________________________________________________________________________________

0116020 u RB3011UiAS-RM Rend.: 1,000 168,26 €
_____________________________________________________________________________________________________________

0116021 u CCR1009-7G-1C-1S+ Rend.: 1,000 465,56 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-14 0116022 u Optipoint Economy Plus Rend.: 1,000 165,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

0116023 u Serveis professionals de la instal:lació, configuració i
possada en marxa de l'electrònica de xarxa ofertada.

Rend.: 1,000 1.968,84 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-15 088457 ut Projecte de legalització elèctrica incloent inspecció
entitat de control amb taxes incloses

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-16 088811 ut Treballs d'escomesa electrica companyia
subminstradora

Rend.: 1,000 1.350,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

1004001 u Cambiador bolquers mural Rend.: 1,000 500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

1106001 U Subministre i intal.lació d'extractor sodeca amb filtres
F6-F8 model Sv-Filter-350 H o similar

Rend.: 1,000 800,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

11030001 PA Connexió de máquines existents Rend.: 1,000 2.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-17 1204001 u Punt de connexió per cortina motoritzada amb p.p de
cablejat i tots els elements necessaris per la seva
instal.lació.

Rend.: 1,000 15,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-18 1205001 u Escomesa clavegueram existent Rend.: 1,000 1,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-19 1501001 PA Ajudes ram de paleta als diferents industrials. Rend.: 1,000 800,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-20 1501002 PA Imprevistos a justificar Rend.: 1,000 750,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-21 1600001 PA Seguretat i salut a l'obra Rend.: 1,000 2.500,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

432234 u Projecte de legalització de la instal.lació de
climatització segons Rite incloent inspecció entitat de
control i taxes incloses, totalment legalitzat i
inspeccionat.

Rend.: 1,000 1.150,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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DSFSAF u Subministre i intal.lació d'extractor sodeca amb filtres
F6-F8 model Sv-Filter-315 H o similar

Rend.: 1,000 759,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 E5353535 u Inspecció de prevenció i seguretat contra incendis de
tot l'establiment del Centre Cívic per tal d'obtenir
l'acta de comprovació d'incendis emesa per part
d'una entitat d'inspecció i control acreditada de la
Generalitat de Catalunya, segons determina la llei
3/2010 de 18 de febrer. S'inclou el Certificat tècnic
d'adequació de tot l'establiment del Centre Cívic a les
mesures de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis segons model normalitzat per la
Generalitat SP09.

Rend.: 1,000 1.850,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-26 E6123R12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, de 290x140x290 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

Rend.: 1,255 14,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,33307

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,38000 = 5,58884

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 19,45000 = 1,23984

Subtotal: 9,16175 9,16175

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,080 /R x 1,70000 = 0,10837

Subtotal: 0,10837 0,10837

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0149      x 30,27000 = 0,45102

B0111000 m3 Aigua 0,0034      x 1,67000 = 0,00568

B0F112DL u Maó calat R-15 de 290x140x290 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,000      x 0,33000 = 3,30000

Subtotal: 3,75670 3,75670

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22904

COST DIRECTE 13,25586
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,79535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,05122

E6147RAE m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó
de 400x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:4

Rend.: 1,163 12,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 23,38000 = 5,62889

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 19,52000 = 2,34979
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Subtotal: 7,97868 7,97868

Materials

B0F84270 u Supermaó de 400x200x70 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

11,8422      x 0,24000 = 2,84213

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 87,83390 = 0,46552

Subtotal: 3,30765 3,30765

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,19947

COST DIRECTE 11,48580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,68915

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,17494

E6149S1E m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó
de 500x200x100 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4

Rend.: 1,166 13,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,38000 = 6,01544

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,51115

Subtotal: 8,52659 8,52659

Materials

B0F852A0 u Supermaó de 500x200x100 mm, p/revestir, categoria
I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

9,5268      x 0,33000 = 3,14384

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,007      x 87,83390 = 0,61484

Subtotal: 3,75868 3,75868

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21316

COST DIRECTE 12,49843
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,74991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,24834

E614QM2EKWZ m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, supermaó de
500x200x50 mm ref. SM5 de la serie Supermaons de
TERREAL , LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:4

Rend.: 1,181 14,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,38000 = 5,93903

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,47925

Subtotal: 8,41828 8,41828

Materials

B0F85252K u Supermaó ceràmic 50x20x5 cm, ref. SM5 de la serie
Supermaons de TERREAL

9,4962      x 0,47000 = 4,46321
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0043      x 87,83390 = 0,37769

Subtotal: 4,84090 4,84090

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21046

COST DIRECTE 13,46964
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,80818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,27782

E66AB090 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160
cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Rend.: 1,000 300,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 19,99000 = 2,99850

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 22,51000 = 3,37650

Subtotal: 6,37500 6,37500

Materials

B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar divisòria entre cabines sanitàries

3,200      x 81,62000 = 261,18400

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a
divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per
fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm
alçada, d'acer inoxidable

1,000      x 16,27000 = 16,27000

Subtotal: 277,45400 277,45400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09563

COST DIRECTE 283,92463
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,03548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,96010

P-27 E66E05B9 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble tauler de partícules aglomerades de fusta i
vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la
part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar
de seguretat de 3+3 de gruix, amb persiana
veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els
vidres, espai interior reblert de llana mineral de roca,
sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema
de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels
vidres i del perímetre dels taulers, col·locada

Rend.: 54,000 138,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 20,76000 = 0,13456

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 24,16000 = 0,15659

Subtotal: 0,29115 0,29115

Materials
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B66E05B9 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per
doble tauler de partícules aglomerades de fusta i
vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la
part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar
de seguretat de 3+3 de gruix, amb persiana
veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els
vidres, espai interior reblert de llana mineral de roca,
sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema
de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini
extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels
vidres i del perímetre dels taulers

1,000      x 130,00000 = 130,00000

Subtotal: 130,00000 130,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00437

COST DIRECTE 130,29552
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,81773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,11325

P-28 E66E33M6 m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una
fulla batent de 40 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum
de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini, col·locat

Rend.: 4,862 223,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 20,76000 = 1,49445

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 24,16000 = 1,73920

Subtotal: 3,23365 3,23365

Materials

B66E33M6 m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una
fulla batent de 40 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum
de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara
modular amb perfils d'alumini

1,000      x 208,01000 = 208,01000

Subtotal: 208,01000 208,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04850

COST DIRECTE 211,29215
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,67753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,96968

P-29 E7C9TNK2L3P1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i
resistència tèrmica >= 3,429 m2.K/W ref. KI0004 de
la serie Ultracoustic 7 (DP 7) de KNAUF
INSULATION , col·locada amb adhesiu de formulació
específica

Rend.: 4,188 22,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,52000 = 0,23305

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,38000 = 0,55826

Subtotal: 0,79131 0,79131

Materials

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,3003      x 3,98000 = 1,19519
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B7C9TNK0L m2 Placa rígida acústica de llana mineral de roca per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de 120 mm de
gruix i 600 mm d'amplària, amb una conductivitat
tèrmica de 0,035 W/mK i una resistència tèrmica de
3,40 m2.K/W, ref. KI0004 de la serie Ultracoustic 7
(DP 7) de KNAUF INSULATION

1,050      x 18,00000 = 18,90000

Subtotal: 20,09519 20,09519

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01187

COST DIRECTE 20,89837
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,15227

P-30 E7D21723 m2 Projecció de ciment perlita vermiculita amb morter
ignífug EI 120 o superior, projectat sobre forjat,
parets o bigues. Inclou tots els materials necessari i
treballs previs per a la correcte adherencia de la
perlita vermiculita.
S'inclou certificat tècnic emès per tècnic comptent de
la projecció realitzada segons fabricant indicant que
els gruixos i l'aplicació és correcte per una protecció
de l'estructura EI 120.

Rend.: 2,076 18,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,080 /R x 19,99000 = 0,77033

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,160 /R x 22,51000 = 1,73487

Subtotal: 2,50520 2,50520

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,160 /R x 4,19000 = 0,32293

Subtotal: 0,32293 0,32293

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,037      x 1,67000 = 0,06179

B7D20021 kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

30,600      x 0,46000 = 14,07600

Subtotal: 14,13779 14,13779

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06263

COST DIRECTE 17,02855
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,02171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,05026

P-31 E81131B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, deixat de regle

Rend.: 1,207 15,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 23,38000 = 8,91036

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 19,52000 = 3,71964

Subtotal: 12,63000 12,63000
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Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0184      x 87,83390 = 1,61614

Subtotal: 1,61614 1,61614

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31575

COST DIRECTE 14,56189
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,43560

P-32 E81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista 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

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,070 /R x 19,52000 = 1,36640

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,140 /R x 23,38000 = 3,27320

Subtotal: 4,63960 4,63960

Maquinària

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

0,140 /R x 4,19000 = 0,58660

Subtotal: 0,58660 0,58660

Materials

B0521150 kg Guix de designació B1/50/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1, amb additius retardadors
d'adormiment, per a projectar

10,560      x 0,16000 = 1,68960

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,880      x 0,12000 = 0,10560

B0111000 m3 Aigua 0,007      x 1,67000 = 0,01169

Subtotal: 1,80689 1,80689

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11599

COST DIRECTE 7,14908
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57802

E8122112 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,236 8,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,230 /R x 23,38000 = 4,35065

A0149000 h Manobre guixaire 0,115 /R x 19,52000 = 1,81618

Subtotal: 6,16683 6,16683

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576
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D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0146      x 116,71720 = 1,70407

Subtotal: 1,79983 1,79983

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15417

COST DIRECTE 8,12083
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,60808

E8122312 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

Rend.: 1,143 10,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,280 /R x 23,38000 = 5,72738

A0149000 h Manobre guixaire 0,140 /R x 19,52000 = 2,39090

Subtotal: 8,11828 8,11828

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0161      x 116,71720 = 1,87915

Subtotal: 1,97491 1,97491

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,20296

COST DIRECTE 10,29615
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,61777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,91392

P-33 E82C1T1K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt,
d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,860 23,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,52000 = 1,04946

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 22,51000 = 3,63065

Subtotal: 4,68011 4,68011

Materials

B0FH5192 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 12,90000 = 14,19000

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,61000 = 2,99071

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,82000 = 0,57810

Subtotal: 17,75881 17,75881
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11700

COST DIRECTE 22,55592
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,35336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,90928

P-34 E8442102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat vist format per perfils principals amb forma
de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2
m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant
retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

Rend.: 1,500 17,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,76000 = 2,76800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 3,22133

Subtotal: 5,98933 5,98933

Materials

B84ZE510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris
formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una
càrrega de fins a 14 kg

1,030      x 3,70000 = 3,81100

B8442200 m2 Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5
mm de gruix, acabat vinílic , de 600x600 mm i cantell
recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964 , per
quedar l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0

1,030      x 6,59000 = 6,78770

Subtotal: 10,59870 10,59870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08984

COST DIRECTE 16,67787
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,00067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,67854

P-35 E844S211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix
laminat tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix,
col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,626 42,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,654 /R x 22,51000 = 9,05384

A0137000 h Ajudant col·locador 0,1995 /R x 19,99000 = 2,45265

Subtotal: 11,50649 11,50649

Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,840      x 9,30000 = 7,81200
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B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,200      x 7,37000 = 8,84400

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,410      x 1,07000 = 1,50870

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,780      x 0,07000 = 0,26460

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

2,160      x 4,62000 = 9,97920

Subtotal: 28,40850 28,40850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17260

COST DIRECTE 40,08759
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,49284

P-36 E86BADA7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5
mm de gruix, acabat anoditzat color a definir per la
direcció facultativa, tallat a mida, amb plecs i peces
especials, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
perfileria amb muntants cada 60 cm, amb tots els
elements inclossos per la seva instal.lació.

Rend.: 1,731 33,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 23,75000 = 4,11612

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 20,84000 = 3,61179

Subtotal: 7,72791 7,72791

Materials

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

1,660      x 0,99000 = 1,64340

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,093      x 2,11000 = 0,19623

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 12,000      x 0,15000 = 1,80000

B863BDB7 m2 Planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat
color estàndard, tallat a mida

1,050      x 19,00000 = 19,95000

Subtotal: 23,58963 23,58963

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11592

COST DIRECTE 31,43346
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,88601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,31947

P-37 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,361 4,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,38000 = 1,71785

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,76000 = 0,15253

Subtotal: 1,87038 1,87038

Materials



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/07/22 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,08000 = 1,22522

Subtotal: 1,87547 1,87547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02806

COST DIRECTE 3,77391
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,22643

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,00034

E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,192 4,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 20,76000 = 0,26124

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 23,38000 = 2,45176

Subtotal: 2,71300 2,71300

Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,3978      x 3,08000 = 1,22522

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

Subtotal: 1,87547 1,87547

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04070

COST DIRECTE 4,62917
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90691

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 19,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 20,76000 = 1,03800

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 23,38000 = 12,15760

Subtotal: 13,19560 13,19560

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 10,50000 = 3,64140

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 6,90000 = 1,03500

Subtotal: 5,32665 5,32665

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19793

COST DIRECTE 18,72018
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,12321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,84340
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P-38 E8KA6H63 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat
d'1,5 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament,
amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions
mecàniques

Rend.: 1,582 12,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,167 /R x 24,16000 = 2,55039

A013M000 h Ajudant muntador 0,083 /R x 20,76000 = 1,08918

Subtotal: 3,63957 3,63957

Materials

B8KA6H62 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat
d'1,5 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament,
amb 4 plecs

1,000      x 6,50000 = 6,50000

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

0,1325      x 11,43000 = 1,51448

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,0396      x 2,11000 = 0,08356

Subtotal: 8,09804 8,09804

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05459

COST DIRECTE 11,79220
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70753

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,49974

E9362861 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
10 cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 23,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,38000 = 1,40280

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,52000 = 2,34240

Subtotal: 3,74520 3,74520

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,060 /R x 176,75000 = 10,60500

Subtotal: 10,60500 10,60500

Materials

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

0,103      x 74,95000 = 7,71985

Subtotal: 7,71985 7,71985

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05618

COST DIRECTE 22,12623
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,32757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,45380

E936N350 m2 Solera de 5 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior
mecànic

Rend.: 1,000 10,55 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 23,38000 = 2,24448

A0150000 h Manobre especialista 0,0075 /R x 19,45000 = 0,14588

A0140000 h Manobre 0,192 /R x 19,52000 = 3,74784

Subtotal: 6,13820 6,13820

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,0075 /R x 27,97000 = 0,20978

Subtotal: 0,20978 0,20978

Materials

B06NN12B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

0,0525      x 66,88000 = 3,51120

Subtotal: 3,51120 3,51120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09207

COST DIRECTE 9,95125
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59708

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,54833

E936N360 m2 Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no
estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior
mecànic

Rend.: 1,000 15,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,108 /R x 23,38000 = 2,52504

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 19,52000 = 4,21632

A0150000 h Manobre especialista 0,015 /R x 19,45000 = 0,29175

Subtotal: 7,03311 7,03311

Maquinària

C1505120 h Dúmper d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,015 /R x 27,97000 = 0,41955

Subtotal: 0,41955 0,41955

Materials

B06NN12B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

0,105      x 66,88000 = 7,02240

Subtotal: 7,02240 7,02240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10550

COST DIRECTE 14,58056
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,87483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,45539
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E93A5570 m2 Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm

Rend.: 1,000 9,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,38000 = 2,33800

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 19,52000 = 2,34240

Subtotal: 4,68040 4,68040

Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,15000 = 0,01208

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0525      x 74,37000 = 3,90443

Subtotal: 3,91651 3,91651

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07021

COST DIRECTE 8,66712
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,52003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,18714

E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:8

Rend.: 1,204 6,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,110 /R x 19,52000 = 1,78339

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 23,38000 = 1,55349

Subtotal: 3,33688 3,33688

Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0347      x 73,20430 = 2,54019

Subtotal: 2,54019 2,54019

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05005

COST DIRECTE 5,92712
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,35563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28275

P-39 E9DC1E23 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà,
de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,461 27,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,52000 = 0,40082

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 22,51000 = 6,93326

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,99000 = 2,73648
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Subtotal: 10,07056 10,07056

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,31000 = 0,44175

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,28000 = 1,96098

B0FHE183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 12,90000 = 13,15800

Subtotal: 15,56073 15,56073

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15106

COST DIRECTE 25,78235
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,54694

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,32929

P-40 E9UA8111 m Sòcol d'alumini anoditzat de 80 mm d'alçària, amb
base portacables, col·locat amb tacs i cargols

Rend.: 1,842 7,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,120 /R x 22,51000 = 1,46645

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,52000 = 0,10597

Subtotal: 1,57242 1,57242

Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,09000 = 0,36000

B9UA8110 m Sòcol d'alumini anoditzat de 80 mm d'alçària, amb
base portacables

1,020      x 5,25000 = 5,35500

Subtotal: 5,71500 5,71500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02359

COST DIRECTE 7,31101
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,43866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,74967

E9UAU001 m Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària,
amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,575 15,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,16000 = 1,53397

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,76000 = 1,31810

Subtotal: 2,85207 2,85207

Materials

B9UAU001 m Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària,
amb l'extrem superior aixamfranat

1,000      x 11,39000 = 11,39000

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,040      x 2,11000 = 0,08440

Subtotal: 11,47440 11,47440
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04278

COST DIRECTE 14,36925
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,86216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23141

P-41 EAM11AD5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada 6+6 de
gruix, amb una fulla batent, una tarja lateral i una tarja
superior, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 344,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 1,000 /R x 20,58000 = 20,58000

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 43,30000 43,30000

Materials

BAM11AD5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada 6+6 de
gruix amb una fulla batent, una tarja lateral i una tarja
superior, amb fixacions mecàniques

1,000      x 280,95000 = 280,95000

Subtotal: 280,95000 280,95000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,08250

COST DIRECTE 325,33250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,51995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 344,85245

P-42 EAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment Rend.: 1,000 197,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,38000 = 14,02800

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,76000 = 1,45320

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800

Subtotal: 25,65720 25,65720

Materials

BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al
paviment

1,000      x 160,46000 = 160,46000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 76,38710 = 0,08403

Subtotal: 160,54403 160,54403

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38486

COST DIRECTE 186,58609
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,19517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 197,78125

P-43 EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat Rend.: 1,000 170,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,76000 = 1,45320

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800

Subtotal: 8,70120 8,70120

Materials

BAMW2000 u Pany per a porta de vidre 1,000      x 152,31000 = 152,31000

Subtotal: 152,31000 152,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13052

COST DIRECTE 161,14172
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,66850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,81022

EAND1840 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm
de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat, muntada

Rend.: 1,000 210,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,16000 = 14,49600

Subtotal: 14,49600 14,49600

Materials

BANC1840 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm
de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat

1,000      x 184,06000 = 184,06000

Subtotal: 184,06000 184,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21744

COST DIRECTE 198,77344
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,92641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,69985

P-44 EAND1940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm
de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat, muntada

Rend.: 4,317 199,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,16000 = 3,35789

Subtotal: 3,35789 3,35789

Materials

BANC1940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa
encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm
de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix
laminat

1,000      x 184,96000 = 184,96000

Subtotal: 184,96000 184,96000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05037

COST DIRECTE 188,36826
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,30210

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,67035

P-45 EAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 79,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 75,04000 = 75,04000

Subtotal: 75,04000 75,04000

COST DIRECTE 75,04000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,50240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,54240

P-46 EAP361F6 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 93,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAP361F6 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 160 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 88,18000 = 88,18000

Subtotal: 88,18000 88,18000

COST DIRECTE 88,18000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,29080

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,47080

P-47 EAPG6A96 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per
a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210
cm d'alçària

Rend.: 1,000 52,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 23,80000 = 13,09000

Subtotal: 13,09000 13,09000

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,36000 = 0,06800

BAZ26AA0 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada
amb melamina

5,600      x 6,47000 = 36,23200

Subtotal: 36,30000 36,30000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32725

COST DIRECTE 49,71725
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,98304

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,70029

P-48 EAPG6AF6 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de
fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per
a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 62,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,750 /R x 23,80000 = 17,85000

Subtotal: 17,85000 17,85000

Materials

BAZ26AA0 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada
amb melamina

6,300      x 6,47000 = 40,76100

B0A31000 kg Clau acer 0,060      x 1,36000 = 0,08160

Subtotal: 40,84260 40,84260

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44625

COST DIRECTE 59,13885
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,54833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,68718

EAPHU030 u Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta d'una
fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a una
llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

Rend.: 1,000 57,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,80000 = 14,28000

Subtotal: 14,28000 14,28000

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,36000 = 0,06800

BAZ2UP10 m Galze per a folrat de bastiment de base de 3/4, per a
fulla batent, de fusta o DM per pintar

6,100      x 6,53000 = 39,83300

Subtotal: 39,90100 39,90100

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35700

COST DIRECTE 54,53800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,27228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,81028

EAPLAABD u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000 53,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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BAPLAABD u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

1,000      x 50,79000 = 50,79000

Subtotal: 50,79000 50,79000

COST DIRECTE 50,79000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,04740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,83740

EAQDD186 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de
40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària
cada una , per a pintar, de cares llises i estructura
interior de cartró, col·locades

Rend.: 1,000 241,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,900 /R x 23,80000 = 45,22000

A013A000 h Ajudant fuster 0,084 /R x 20,92000 = 1,75728

Subtotal: 46,97728 46,97728

Materials

BAQDD186 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

2,000      x 57,84000 = 115,68000

BAZGC370 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000      x 63,54000 = 63,54000

Subtotal: 179,22000 179,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17443

COST DIRECTE 227,37171
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,64230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,01401

P-49 EAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
90 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de
cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

Rend.: 1,000 113,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 20,92000 = 0,79496

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 23,80000 = 20,34900

Subtotal: 21,14396 21,14396

Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 28,43000 = 28,43000

BAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

1,000      x 56,71000 = 56,71000

Subtotal: 85,14000 85,14000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52860

COST DIRECTE 106,81256
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,40875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,22131

P-50 EAQDDB86 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de
40 mm de gruix, 80 cm d'amplària x 210 cm alçària
cada una , per a pintar, cares llises, estructura interior
de fusta, totalment col·locades ferramenta i pany
inclòs.

Rend.: 1,000 273,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,900 /R x 23,80000 = 45,22000

A013A000 h Ajudant fuster 0,084 /R x 20,92000 = 1,75728

Subtotal: 46,97728 46,97728

Materials

BAQDDA86 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, amb motllura i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

2,000      x 73,16000 = 146,32000

BAZGC370 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000      x 63,54000 = 63,54000

Subtotal: 209,86000 209,86000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17443

COST DIRECTE 258,01171
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,48070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,49241

P-51 EAQDDQ86 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de
40 mm de gruix, 70 cm d'amplària x 210 cm alçària i
90 cm d'amplària x 210 cm alçària cada una , per a
pintar, cares llises, estructura interior de fusta,
totalment col·locades ferramenta i pany inclòs.

Rend.: 1,000 250,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,900 /R x 23,80000 = 45,22000

A013A000 h Ajudant fuster 0,084 /R x 20,92000 = 1,75728

Subtotal: 46,97728 46,97728

Materials

BAQDDP86 u Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, cares llises, estructura interior de
fusta i obertura de 40x40cm, de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

2,000      x 62,53000 = 125,06000

BAZGC370 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000      x 63,54000 = 63,54000

Subtotal: 188,60000 188,60000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17443

COST DIRECTE 236,75171
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,20510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,95681

EAQDZ210 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per
a una llum de pas de 120 cm, de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8
mm de gruix i cantell emmarcat en DM, xapades amb
estratificat, de 80 cm d´amplària i 40 cm d'amplaria i
de 210 cm d´alçària

Rend.: 1,000 346,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,900 /R x 23,80000 = 45,22000

A013A000 h Ajudant fuster 0,084 /R x 20,92000 = 1,75728

Subtotal: 46,97728 46,97728

Materials

BAZGC370 u Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000      x 63,54000 = 63,54000

BAQDZ210 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, per
a una llum de pas de 120 cm, de 40 mm de gruix, de
cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8
mm de gruix i cantell emmarcat en DM, xapades amb
estratificat, de 80 cm d´amplària i 40 cm d'amplària i
de 210 cm d´alçària

1,000      x 214,74000 = 214,74000

Subtotal: 278,28000 278,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17443

COST DIRECTE 326,43171
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,58590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 346,01761

EAQF8316 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat
superficial ambfusta de faig envernissat, ferratges de
preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del
mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

Rend.: 2,542 169,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 23,80000 = 11,23525

A013A000 h Ajudant fuster 0,060 /R x 20,92000 = 0,49378

Subtotal: 11,72903 11,72903

Materials

BAZ2C843 u Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 80x 210cm, de faig envernissat, per a
1 fulla

1,000      x 70,88000 = 70,88000

BAQDS18E u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 80x 210 cm, de cares llises amb acabat de
faig envernissat

1,000      x 69,81000 = 69,81000

BAZGC3H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu mitjà

1,000      x 7,66000 = 7,66000
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Subtotal: 148,35000 148,35000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29323

COST DIRECTE 160,37226
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,62234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,99459

P-52 EAQF9L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 90x 210 cm, de cares llises, acabat
superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i
folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

Rend.: 1,000 200,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,200 /R x 23,80000 = 28,56000

A013A000 h Ajudant fuster 0,060 /R x 20,92000 = 1,25520

Subtotal: 29,81520 29,81520

Materials

BAZGC2H0 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu alt

1,000      x 15,24000 = 15,24000

BAZ2C946 u Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 90x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla

1,000      x 84,78000 = 84,78000

BAQDS19A u Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 90x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat

1,000      x 59,00000 = 59,00000

Subtotal: 159,02000 159,02000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,74538

COST DIRECTE 189,58058
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,37483

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,95541

EAQVC15E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

Rend.: 1,000 288,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 2,970 /R x 23,80000 = 70,68600

A013A000 h Ajudant fuster 0,130 /R x 20,92000 = 2,71960

Subtotal: 73,40560 73,40560

Materials

BAQQC151 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària

2,000      x 21,31000 = 42,62000

BAQQC154 u Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar,
de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària

2,000      x 46,45000 = 92,90000

BAZGD390 u Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles
batents, de preu mitjà

1,000      x 61,00000 = 61,00000

Subtotal: 196,52000 196,52000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,83514

COST DIRECTE 271,76074
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,30564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,06638

EASA31P2 u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt,
col·locada, amb mecanisme electromagnètic de
subjecció.

Rend.: 1,000 486,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,250 /R x 23,80000 = 5,95000

Subtotal: 5,95000 5,95000

Materials

BASA31P2 u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, d'una fulla batent
per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt

1,000      x 453,00000 = 453,00000

Subtotal: 453,00000 453,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14875

COST DIRECTE 459,09875
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,54593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 486,64468

EASA32R2 u Porta tallafocs de fusta, EI2-C 90, de dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt,
col·locada, color a triar per la DF, amb mecanisme
electromagnètic de subjecció.

Rend.: 1,000 1.080,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 23,80000 = 9,52000

Subtotal: 9,52000 9,52000

Materials

BASA32R2 u Porta tallafocs de fusta,EI2-C 90, de de dues fulles
batents per a un buit d'obra de 160x210 cm, preu alt

1,000      x 1.009,77000 = 1.009,77000

Subtotal: 1.009,77000 1.009,77000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23800

COST DIRECTE 1.019,52800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 61,17168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.080,69968

EASA82S2 u Porta tallafocs metàl·lica color a definir per la direcció
facultativa, EI2-C 90, de dues fulles batents, per a
una llum de 180x210 cm, preu alt, col·locada

Rend.: 1,000 722,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,75000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000

Materials
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BASA82S2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles
batents per a una llum de 180x210 cm, preu alt

1,000      x 672,14000 = 672,14000

Subtotal: 672,14000 672,14000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23750

COST DIRECTE 681,87750
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 40,91265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 722,79015

EATA6F67 u Porta acústica tipus block, amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF acabat amb xapa de fusta de faig vernissada,
de 40 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de
45 dB(A), d'una fulla batent de cares llises de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser
inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic
perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de
cop i clau, maneta i espiell, col·locada

Rend.: 1,000 995,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,215 /R x 20,92000 = 4,49780

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,950 /R x 23,80000 = 46,41000

Subtotal: 50,90780 50,90780

Materials

B7J500W0 l Escuma de poliuretà en aerosol 0,0696      x 15,15000 = 1,05444

BATA6F67 u Porta acústica d'entrada tipus block, amb tauler de
fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés
sec MDF acabat amb xapa de fusta de faig
vernissada, de 40 mm de gruix, amb un aïllament a
soroll aeri de 45 dB(A), d'una fulla batent de cares
llises de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt
bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb
junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar,
pany de cop i clau, maneta i espiell

1,000      x 885,70000 = 885,70000

Subtotal: 886,75444 886,75444

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,27270

COST DIRECTE 938,93494
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,33610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 995,27103

EAU15C40 m2 Envà mòbil bidireccional format per mòduls
d'1,2x2,75 m de dimensions màximes i 103 mm de
gruix. Tipus Rollingwall o similar, amb una massa
superficial 45-50 kg/m2, perfileria vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca
amb una aïllament acustic de 51 dB (A). Acabat
exterior amb taulell de fusta de frondosa,
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i sistema corredís amb carril
superior sense guia inferior, col·locat, amb portes.

Rend.: 5,181 305,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,905 /R x 24,16000 = 4,22019

A013M000 h Ajudant muntador 0,905 /R x 20,76000 = 3,62629
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Subtotal: 7,84648 7,84648

Materials

BAU15C40 m2 Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x2,75 m de
dimensions màximes i 103 mm de gruix, amb una
massa superficial de 40 kg/m2, perfileria vista
d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral
de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de
frondosa, mecanismes de fixació i alliberament
manuals, junts acústics verticals i sistema corredís
amb carril superior sense guia inferior

1,000      x 280,00000 = 280,00000

Subtotal: 280,00000 280,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11770

COST DIRECTE 287,96418
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,27785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,24203

P-53 EAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de
PVC de 1.8 m d'amplària i 2.3 m d'alçària, amb
sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 3,924 81,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,237 /R x 24,16000 = 1,45920

A013M000 h Ajudant muntador 0,237 /R x 20,76000 = 1,25385

Subtotal: 2,71305 2,71305

Materials

BAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de
PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini

1,000      x 74,00000 = 74,00000

Subtotal: 74,00000 74,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06783

COST DIRECTE 76,78088
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,60685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,38773

EAVT136B m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de
PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb torn i guia d'alumini,
col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 85,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,218 /R x 20,76000 = 4,52568

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,218 /R x 24,16000 = 5,26688

Subtotal: 9,79256 9,79256

Materials

BAVT136B m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de
PVC de 1.5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament amb torn i guia d'alumini

1,000      x 70,44000 = 70,44000

Subtotal: 70,44000 70,44000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24481

COST DIRECTE 80,47737
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,82864

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,30602

EAVTUE10 m2 Tendal vertical per a exteriors de teixit de fibra de
vidre i recobriment de PVC, de 560 g/m2, de fins a 2
m d'amplària i 3 m d'alçària com a màxim, amb
sistema d'accionament elèctric i guiatge amb cables
d'acer inoxidable i guies, col·locada amb fixacions
mecàniques, amb motor, sensor de vent i tots els
elements necesaris per la seva instal.lació, tots els
amb resistència a ambient marí.

Rend.: 3,424 119,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,76000 = 2,42523

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,16000 = 2,82243

Subtotal: 5,24766 5,24766

Materials

BAVTUE10 m2 Tendal vertical per a exteriors de teixit de fibra de
vidre i recobriment de PVC, de 560 g/m2, de fins a 2
m d'amplària i 3 m d'alçària com a màxim, amb
sistema d'accionament elèctric i guiatge sobre cables
d'acer inoxidable tensat

1,000      x 107,56000 = 107,56000

Subtotal: 107,56000 107,56000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13119

COST DIRECTE 112,93885
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,77633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,71518

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

Rend.: 1,000 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,031 /R x 23,80000 = 0,73780

Subtotal: 0,73780 0,73780

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 1,36000 = 0,01360

BAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

1,050      x 1,87000 = 1,96350

Subtotal: 1,97710 1,97710

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01107

COST DIRECTE 2,72597
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88953
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P-54 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada
mecànicament

Rend.: 2,003 19,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,16000 = 1,80929

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,76000 = 1,55467

Subtotal: 3,36396 3,36396

Materials

BB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa,
amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar
mecànicament

1,000      x 15,05000 = 15,05000

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,15000 = 0,30000

Subtotal: 15,35000 15,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05046

COST DIRECTE 18,76442
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,12587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,89028

EB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat Rend.: 9,782 264,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,536 /R x 24,16000 = 1,32384

A013M000 h Ajudant muntador 0,900 /R x 20,76000 = 1,91004

Subtotal: 3,23388 3,23388

Materials

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames 1,000      x 246,05000 = 246,05000

Subtotal: 246,05000 246,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04851

COST DIRECTE 249,33239
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,95994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 264,29233

EC152706 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i
l'altra acolororida trempada, de 3+3 mm de gruix,
amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC

Rend.: 3,008 63,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,450 /R x 22,72000 = 3,39894

Subtotal: 3,39894 3,39894

Materials

BC152702 m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, una incolora i
l'altra acolororida trempada, de 3+3 mm de gruix,
amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600

1,000      x 56,47000 = 56,47000
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Subtotal: 56,47000 56,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05098

COST DIRECTE 59,91992
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,59520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,51512

P-55 EC1F1M43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Rend.: 1,000 95,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,700 /R x 22,72000 = 15,90400

Subtotal: 15,90400 15,90400

Materials

BC1F1M43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 73,69000 = 73,69000

Subtotal: 73,69000 73,69000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39760

COST DIRECTE 89,99160
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,39950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,39110

P-56 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament

Rend.: 1,937 65,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,72000 = 11,72948

Subtotal: 11,72948 11,72948

Materials

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 125,90000 = 5,03600

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 1,000      x 44,26000 = 44,26000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,09000 = 0,39600

Subtotal: 49,69200 49,69200

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29324

COST DIRECTE 61,71472
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,70288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,41760

P-57 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró, inclòs colces, derivacions i peces
especials.

Rend.: 1,213 12,88 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 24,16000 = 7,17032

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 20,73000 = 3,07617

Subtotal: 10,24649 10,24649

Materials

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,69000 = 0,69000

BD13229B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 0,84000 = 1,05000

Subtotal: 1,75000 1,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15370

COST DIRECTE 12,15019
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72901

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,87920

P-58 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró, inclòs colces, derivacions i peces
especials.

Rend.: 1,349 18,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 20,73000 = 2,76605

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 24,16000 = 6,44744

Subtotal: 9,21349 9,21349

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BD13279B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 2,65000 = 3,31250

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,14000 = 5,14000

Subtotal: 8,53250 8,53250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13820

COST DIRECTE 17,88419
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,07305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,95724

P-59 ED111E81 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró, inclòs colces, derivacions i peces
especials.

Rend.: 1,407 21,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 24,16000 = 6,18166

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 20,73000 = 2,65203
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Subtotal: 8,83369 8,83369

Materials

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 7,18000 = 7,18000

BD13289B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 3,02000 = 3,77500

Subtotal: 11,06500 11,06500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13251

COST DIRECTE 20,03120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,20187

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,23307

P-60 ED15E771 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides, inclòs colces, derivacions
i peces especials.

Rend.: 1,304 16,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 22,51000 = 6,21442

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 19,99000 = 2,75936

Subtotal: 8,97378 8,97378

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,14000 = 1,69620

BD13277B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,52000 = 3,52800

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,19000 = 0,79730

Subtotal: 6,10150 6,10150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13461

COST DIRECTE 15,20989
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,91259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,12248

P-61 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides, inclòs colces, derivacions
i peces especials.

Rend.: 1,338 18,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 19,99000 = 2,83864

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 22,51000 = 6,39297

Subtotal: 9,23161 9,23161

Materials

BD13287B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de

1,400      x 2,88000 = 4,03200
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llargària 3 m, per a encolar

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,18000 = 2,36940

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,28000 = 1,52760

Subtotal: 8,03900 8,03900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13847

COST DIRECTE 17,40908
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,04455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,45363

P-62 ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
160 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides, inclòs colces, derivacions
i peces especials.

Rend.: 1,421 22,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,99000 = 2,81351

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 22,51000 = 6,33638

Subtotal: 9,14989 9,14989

Materials

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 15,82000 = 5,22060

BD13297B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 3,70000 = 5,18000

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,28000 = 1,52760

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 12,16820 12,16820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13725

COST DIRECTE 21,45534
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,28732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,74266

P-63 ED15J371 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs
colces, derivacions i peces especials.

Rend.: 1,287 9,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,110 /R x 19,99000 = 1,70855

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,220 /R x 22,51000 = 3,84786

Subtotal: 5,55641 5,55641

Materials

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,330      x 0,69000 = 0,22770

BD1Z2100 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm 2,500      x 0,73000 = 1,82500
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BD13229B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,400      x 0,84000 = 1,17600

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 1,000      x 0,01000 = 0,01000

Subtotal: 3,23870 3,23870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08335

COST DIRECTE 8,87846
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,41116

P-64 ED3111B6 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC,
amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

Rend.: 1,378 16,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,12482

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,38000 = 5,08999

Subtotal: 7,21481 7,21481

Materials

BD3111B6 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

1,000      x 7,84000 = 7,84000

Subtotal: 7,84000 7,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10822

COST DIRECTE 15,16303
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,07281

P-65 ED31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Rend.: 1,438 23,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,38000 = 4,87761

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 4,07232

Subtotal: 8,94993 8,94993

Materials

BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm

1,000      x 12,70000 = 12,70000

Subtotal: 12,70000 12,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13425

COST DIRECTE 21,78418
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,30705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,09123



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/07/22 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

P-66 ED7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 125 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,283 25,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 22,51000 = 10,52689

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 19,99000 = 4,67420

Subtotal: 15,20109 15,20109

Materials

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,52000 = 2,32320

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000

BD13289B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,200      x 3,02000 = 3,62400

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,18000 = 2,36940

Subtotal: 8,42660 8,42660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22802

COST DIRECTE 23,85571
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,43134

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,28705

P-67 ED7FEBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 200 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,390 37,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,700 /R x 22,51000 = 11,33597

A0137000 h Ajudant col·locador 0,350 /R x 19,99000 = 5,03345

Subtotal: 16,36942 16,36942

Materials

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,41000 = 0,41000

BD1Z3000 u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 3,52000 = 2,32320

BD132A9B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,200      x 5,84000 = 7,00800

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 27,65000 = 9,12450

Subtotal: 18,86570 18,86570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24554

COST DIRECTE 35,48066
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,12884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,60950

P-68 ED7FP464 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,687 56,93 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 19,52000 = 4,39692

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 23,38000 = 2,63320

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 22,51000 = 2,66864

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 19,99000 = 2,36989

Subtotal: 12,06865 12,06865

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,130 /R x 6,73000 = 0,51861

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0507 /R x 50,00000 = 1,50267

Subtotal: 2,02128 2,02128

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1103      x 59,55000 = 6,56837

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,41000 = 0,41000

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 27,65000 = 9,12450

BD7FP460 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,200      x 8,64000 = 10,36800

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,735      x 17,64000 = 12,96540

Subtotal: 39,43627 39,43627

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18103

COST DIRECTE 53,70723
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,22243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,92966

P-69 ED7FP664 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 2,285 114,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,560 /R x 19,52000 = 4,78389

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,280 /R x 23,38000 = 2,86495

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 22,51000 = 2,95536

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 19,99000 = 2,62451

Subtotal: 13,22871 13,22871

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0676 /R x 50,00000 = 1,47921

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,170 /R x 6,73000 = 0,50070

Subtotal: 1,97991 1,97991

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1281      x 59,55000 = 7,62836

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,944      x 17,64000 = 16,65216
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BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 1,000      x 1,88000 = 1,88000

BD7FP660 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,200      x 21,25000 = 25,50000

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 0,330      x 125,40000 = 41,38200

Subtotal: 93,04252 93,04252

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19843

COST DIRECTE 108,44957
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,50697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,95654

P-70 EDN7B0K1 m Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de
ciment, amb un conducte principal i dos de tipus
secundari, col·locats amb morter 1:2:10 (2,5 N/mm2),
inclosa la reixeta

Rend.: 1,311 46,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 23,38000 = 17,83371

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,52000 = 7,44470

Subtotal: 25,27841 25,27841

Materials

BDN71530 u Peça de morter de ciment de 26 cm d'alçària, amb un
conducte principal i dos de tipus secundari

3,800      x 2,50000 = 9,50000

BDN72530 u Peça de morter de ciment de derivació de 26 cm
d'alçària, amb un conducte principal i dos de tipus
secundari

0,350      x 2,91000 = 1,01850

BDNZ4000 u Reixa i bastiment d'alumini 0,700      x 8,12000 = 5,68400

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0116      x 158,44558 = 1,83797

Subtotal: 18,04047 18,04047

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37918

COST DIRECTE 43,69806
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,62188

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,31994

P-71 EDN910S3 u Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat Rend.: 1,334 63,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 23,38000 = 17,52624

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,52000 = 14,63268

Subtotal: 32,15892 32,15892

Materials

BDN97000 u Aspirador estàtic de morter de ciment 1,000      x 26,18000 = 26,18000

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

1,050      x 0,61000 = 0,64050

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una

0,0032      x 76,38710 = 0,24444
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PARTIDES D'OBRA

proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 27,06494 27,06494

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48238

COST DIRECTE 59,70624
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,58237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,28862

EE4ZGJ44 u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 150 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 2,262 67,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 27,88000 = 3,08134

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 23,92000 = 2,64368

Subtotal: 5,72502 5,72502

Materials

BE4DJ430 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat,
giratori, de 150 mm de diàmetre

1,000      x 58,17000 = 58,17000

Subtotal: 58,17000 58,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14313

COST DIRECTE 64,03815
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,84229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,88043

P-72 EE4ZGJ84 u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer
galvanitzat, de diàmetre 200 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,060 83,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 23,92000 = 5,64151

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 27,88000 = 6,57547

Subtotal: 12,21698 12,21698

Materials

BE4DJ830 u Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat,
giratori, de 200 mm de diàmetre

1,000      x 66,30000 = 66,30000

Subtotal: 66,30000 66,30000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30542

COST DIRECTE 78,82240
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,72934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,55175

EEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al
bastiment

Rend.: 1,290 32,48 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 27,88000 = 6,48372

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 23,92000 = 5,56279

Subtotal: 12,04651 12,04651

Materials

BEK17A3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a
fixar al bastiment

1,000      x 18,41000 = 18,41000

Subtotal: 18,41000 18,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18070

COST DIRECTE 30,63721
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,83823

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,47544

EEK17D3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x100 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al
bastiment

Rend.: 1,361 38,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 27,88000 = 6,14548

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 23,92000 = 5,27259

Subtotal: 11,41807 11,41807

Materials

BEK17D3D u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x100 mm,
d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a
fixar al bastiment

1,000      x 24,54000 = 24,54000

Subtotal: 24,54000 24,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17127

COST DIRECTE 36,12934
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,16776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,29710

EEK17G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i
recolzada sobre el bastiment

Rend.: 2,415 84,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 27,88000 = 3,46335

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 23,92000 = 2,97143

Subtotal: 6,43478 6,43478

Materials

BEK17G72 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x200 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per
a recolzar sobre el bastiment

1,000      x 73,39000 = 73,39000
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Subtotal: 73,39000 73,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09652

COST DIRECTE 79,92130
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,79528

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,71658

EEK18T48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 1225x125 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb
lamel·les deflectores verticals i fixada al bastiment

Rend.: 7,844 168,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 27,88000 = 1,42172

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,92000 = 1,21979

Subtotal: 2,64151 2,64151

Materials

BEK18T48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 1225x125 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb
lamel·les deflectores verticals i per a fixar al bastiment

1,000      x 156,00000 = 156,00000

Subtotal: 156,00000 156,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03962

COST DIRECTE 158,68113
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,52087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,20200

EEK1JN48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i fixada al bastiment

Rend.: 4,813 133,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 23,92000 = 1,73946

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 27,88000 = 2,02743

Subtotal: 3,76689 3,76689

Materials

BEK1JN48 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 825x125 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

1,000      x 122,27000 = 122,27000

Subtotal: 122,27000 122,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05650

COST DIRECTE 126,09339
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,56560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,65900
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EEK1JQ88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 1025x225 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 312,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 27,88000 = 11,15200

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,92000 = 9,56800

Subtotal: 20,72000 20,72000

Materials

BEK1JQ88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 1025x225 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

1,000      x 273,67000 = 273,67000

Subtotal: 273,67000 273,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31080

COST DIRECTE 294,70080
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,68205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,38285

EEK1JT88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 1225x225 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 385,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,92000 = 9,56800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 27,88000 = 11,15200

Subtotal: 20,72000 20,72000

Materials

BEK1JT88 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 1225x225 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb
lamel·les deflectores verticals, amb plènum de
connexió i per a fixar al bastiment

1,000      x 342,57000 = 342,57000

Subtotal: 342,57000 342,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31080

COST DIRECTE 363,60080
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,81605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,41685

P-73 EEK89273 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96
mm d'amplària, lacat blanc, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular
de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació,
de 1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre

Rend.: 1,053 221,53 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,750 /R x 23,92000 = 17,03704

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,750 /R x 27,88000 = 19,85755

Subtotal: 36,89459 36,89459

Materials

BEK89273 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96
mm d'amplària, lacat blanc, amb plènum de connexió
circular d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular
de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació,
de 1500 mm de llargària

1,000      x 170,27000 = 170,27000

BEYK8000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
difusor, muntat suspès al sostre

1,000      x 1,27000 = 1,27000

Subtotal: 171,54000 171,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55342

COST DIRECTE 208,98801
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,53928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,52729

EEKKAA36 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 300x100 mm i
fixat amb cargols

Rend.: 1,134 17,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 27,88000 = 7,37566

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 23,92000 = 6,32804

Subtotal: 13,70370 13,70370

Materials

BEKKAA30 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 300x100 mm 1,000      x 2,15000 = 2,15000

Subtotal: 2,15000 2,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20556

COST DIRECTE 16,05926
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,96356

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,02281

EEKKAD36 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 400x100 mm i
fixat amb cargols

Rend.: 1,136 17,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 23,92000 = 6,31690

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 27,88000 = 7,36268

Subtotal: 13,67958 13,67958

Materials

BEKKAD30 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 400x100 mm 1,000      x 2,39000 = 2,39000

Subtotal: 2,39000 2,39000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20519

COST DIRECTE 16,27477
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,97649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,25126

EEKKAH86 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 525x225 mm i
fixat amb cargols

Rend.: 1,131 27,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,92000 = 10,57471

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 27,88000 = 12,32538

Subtotal: 22,90009 22,90009

Materials

BEKKAH80 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 525x225 mm 1,000      x 3,05000 = 3,05000

Subtotal: 3,05000 3,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34350

COST DIRECTE 26,29359
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,57762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,87121

EEKKAQ46 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 825x125 mm i
fixat amb cargols

Rend.: 1,132 28,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 23,92000 = 10,56537

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 27,88000 = 12,31449

Subtotal: 22,87986 22,87986

Materials

BEKKAQ40 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 825x125 mm 1,000      x 3,29000 = 3,29000

Subtotal: 3,29000 3,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34320

COST DIRECTE 26,51306
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,59078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,10384

EEKKAS86 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 1025x225 mm
i fixat amb cargols

Rend.: 1,133 33,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 23,92000 = 12,66726

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 27,88000 = 14,76434

Subtotal: 27,43160 27,43160

Materials

BEKKAS80 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 1025x225 mm 1,000      x 4,15000 = 4,15000
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Subtotal: 4,15000 4,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41147

COST DIRECTE 31,99307
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,91958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,91266

EEKKAV46 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 1225x125 mm
i fixat amb cargols

Rend.: 1,133 33,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 23,92000 = 12,66726

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 27,88000 = 14,76434

Subtotal: 27,43160 27,43160

Materials

BEKKAV40 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 1225x125 mm 1,000      x 4,08000 = 4,08000

Subtotal: 4,08000 4,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41147

COST DIRECTE 31,92307
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,91538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,83846

EEKKAV86 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 1225x225 mm
i fixat amb cargols

Rend.: 1,135 34,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 27,88000 = 14,73833

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 23,92000 = 12,64493

Subtotal: 27,38326 27,38326

Materials

BEKKAV80 u Bastiment de muntatge d'acer lacat, de 1225x225 mm 1,000      x 4,53000 = 4,53000

Subtotal: 4,53000 4,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41075

COST DIRECTE 32,32401
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,93944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,26345

P-74 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Rend.: 1,063 139,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,92000 = 9,00094

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 27,88000 = 10,49106

Subtotal: 19,49200 19,49200

Materials
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BEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 111,78000 = 111,78000

Subtotal: 111,78000 111,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29238

COST DIRECTE 131,56438
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,89386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,45824

P-75 EEKN1KG0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Rend.: 1,100 212,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 27,88000 = 10,13818

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,92000 = 8,69818

Subtotal: 18,83636 18,83636

Materials

BEKN1KG0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000      x 181,66000 = 181,66000

Subtotal: 181,66000 181,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28255

COST DIRECTE 200,77891
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,04673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,82564

P-76 EF21A212 m Subministrament, instal·lació i muntatge de tub d'acer
galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal
2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment, inclou pintat amb dues capes amb
esmalt vermell i tots els colzes, tes i unions,
necessàris i les seves derivacions. Inclou treballs i
peces de conexió a la xarxa general contra incendis
de l'aparcament.

Rend.: 1,310 53,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 24,16000 = 9,95908

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 20,76000 = 8,55756

Subtotal: 18,51664 18,51664

Materials

BFY21A10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre
2´´1/2, roscat

1,000      x 1,58000 = 1,58000

BFW21A10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense
soldadura, de diàmetre 2´´1/2, per a roscar

0,300      x 39,86000 = 11,95800

BF21A200 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
2´´1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35

1,020      x 17,25000 = 17,59500

B0A71L00 u Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior 0,270      x 1,58000 = 0,42660
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Subtotal: 31,55960 31,55960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27775

COST DIRECTE 50,35399
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,02124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,37523

P-77 EF22MB13 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88.9 mm i DN= 80 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat
alt i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 95,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,880 /R x 20,76000 = 18,26880

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,880 /R x 24,16000 = 21,26080

Subtotal: 39,52960 39,52960

Materials

B0A71M00 u Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,300      x 1,71000 = 0,51300

BF22MB00 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=88.9 mm i DN= 80 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255

1,020      x 11,59000 = 11,82180

BFY21B10 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 3´´, roscat

1,500      x 2,48000 = 3,72000

BFW21B10 u Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
3´´, per a roscar

0,450      x 76,04000 = 34,21800

Subtotal: 50,27280 50,27280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59294

COST DIRECTE 90,39534
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,42372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,81906

P-78 EF22U010 m Subministrament, instal·lació i muntatge de tub d'acer
galvanitzat soldat d'1'1/2 de diàmetre, segons la
norma DIN-2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment, inclou pintat amb
dues capes amb esmalt vermell i tots els colzes, tes i
unions, necessàris i les seves derivacions

Rend.: 1,201 27,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,389 /R x 20,76000 = 6,72410

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,389 /R x 24,16000 = 7,82535

Subtotal: 14,54945 14,54945

Materials

BFY2U010 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
d'acer galvanitzat soldat, d'1'' 1/2 de diàmetre, segons
la norma DIN-2440 ST-35, roscat

1,000      x 0,83000 = 0,83000

BFW2U010 u Accessori per a tub d'acer galvanitzat soldat, d'1'' 1/2
de diàmetre, segons la norma DIN-2440 ST-35, per a
roscar

1,000      x 1,45000 = 1,45000
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BF22U010 m Tub d'acer galvanitzat soldat d'1' 1/2 de diàmetre,
segons la norma DIN-2440 ST-35

1,000      x 8,47000 = 8,47000

B0A71H00 u Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,49000 = 0,14700

Subtotal: 10,89700 10,89700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21824

COST DIRECTE 25,66469
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,53988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,20457

P-79 EF5AA3B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 2,115 18,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,16000 = 1,48501

A013F000 h Ajudant manyà 0,130 /R x 20,84000 = 1,28095

Subtotal: 2,76596 2,76596

Materials

BF5AA300 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 12,66000 = 12,91320

BFW5AAB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 4,95000 = 0,74250

BFY5CT00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,300      x 2,20000 = 0,66000

Subtotal: 14,31570 14,31570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04149

COST DIRECTE 17,12315
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,02739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,15054

P-80 EF5AB4B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de
grapes de la canal

Rend.: 2,984 25,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,145 /R x 24,16000 = 1,17399

A013F000 h Ajudant manyà 0,145 /R x 20,84000 = 1,01267

Subtotal: 2,18666 2,18666

Materials

BFY5CV00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

0,300      x 2,97000 = 0,89100
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BFW5ABB0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

0,150      x 5,71000 = 0,85650

BF5AB400 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre
nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1

1,020      x 19,77000 = 20,16540

Subtotal: 21,91290 21,91290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03280

COST DIRECTE 24,13236
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,44794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,58030

P-81 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Rend.: 1,474 6,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,76000 = 0,98589

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 24,16000 = 1,14735

Subtotal: 2,13324 2,13324

Materials

BFY5CK00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,52000 = 0,15600

BFW5A2B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,500      x 1,58000 = 2,37000

BF5B2200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 0,96000 = 0,97920

Subtotal: 3,50520 3,50520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03200

COST DIRECTE 5,67044
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,01066

P-82 EF5B44B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Rend.: 1,449 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 20,76000 = 1,28944

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 24,16000 = 1,50062

Subtotal: 2,79006 2,79006

Materials

BF5B4200 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 1,44000 = 1,46880
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BFW5A4B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,500      x 1,57000 = 2,35500

BFY5CL00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 0,99000 = 0,29700

Subtotal: 4,12080 4,12080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04185

COST DIRECTE 6,95271
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36987

P-83 EF5B54B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Rend.: 1,468 8,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,095 /R x 20,76000 = 1,34346

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,095 /R x 24,16000 = 1,56349

Subtotal: 2,90695 2,90695

Materials

BF5B5200 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 1,94000 = 1,97880

BFW5A5B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

1,500      x 1,54000 = 2,31000

BFY5CN00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,09000 = 0,32700

Subtotal: 4,61580 4,61580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04360

COST DIRECTE 7,56635
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,45398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,02034

P-84 EF5B64B2 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC)
amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Rend.: 1,421 8,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,105 /R x 24,16000 = 1,78522

A013M000 h Ajudant muntador 0,105 /R x 20,76000 = 1,53399

Subtotal: 3,31921 3,31921

Materials

BFY5CP00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,300      x 1,57000 = 0,47100
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BF5B6200 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal
i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

1,020      x 2,43000 = 2,47860

BFW5A6B0 u Accessori per a tub de coure per a instal·lacions
frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a
soldar per capil·laritat

1,500      x 0,97000 = 1,45500

Subtotal: 4,40460 4,40460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04979

COST DIRECTE 7,77360
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,46642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,24001

P-85 EG161312 u Subministre i instal.lació de caixa de derivació
rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

Rend.: 1,163 11,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 20,73000 = 1,78246

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,26000 = 6,00000

Subtotal: 7,78246 7,78246

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 2,91000 = 2,91000

Subtotal: 3,23000 3,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11674

COST DIRECTE 11,12920
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,66775

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,79695

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 18,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

Subtotal: 14,73950 14,73950

Materials

BG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 2,82000 = 2,82000

Subtotal: 2,82000 2,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22109

COST DIRECTE 17,78059
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,06684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,84743
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EG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament individual superior a 15 kW, per a
mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió
de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de
caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals
540x810x171 mm, amb base de fusibles (inclouent
els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M
tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de
tall superior a 4,5 kA amb interruptor diferencial
regulat amb temps i sensibilitat , col·locat
superficialment. Inclou els treballs necesaris (incoent
adaptació embarrat amb la instal.lació de les pletines
i posta at erra, etc ) per col.locar la TMF1 al costat de
la centralització actual en perfecte estat de
funcionament.

Rend.: 0,672 427,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,250 /R x 20,73000 = 38,56027

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,250 /R x 23,26000 = 43,26637

Subtotal: 81,82664 81,82664

Materials

BG1PU1A7 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63
A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA
i sense interruptor diferencial

1,000      x 320,25000 = 320,25000

Subtotal: 320,25000 320,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22740

COST DIRECTE 403,30404
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 24,19824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 427,50228

EG1PUB16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (incloent els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A
regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA,
amb protecció diferencial regulat amb sensibilitat i
temps, col·locat superficialment. Inclou els treballs
necesaris (adaptació embarrat actual incloent
pletines, etc ) per col.locar la TMF10 al costat de la
centralització actual en perfecte estat de
funcionament.

Rend.: 0,786 902,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 20,73000 = 52,74809
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A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 23,26000 = 59,18575

Subtotal: 111,93384 111,93384

Materials

BG1PUB16 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kW,
per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW,
tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm,
amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P)
de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de
10 kA, sense protecció diferencial

1,000      x 738,04000 = 738,04000

Subtotal: 738,04000 738,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,67901

COST DIRECTE 851,65285
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 51,09917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 902,75202

EG21H51J m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Rend.: 1,290 3,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 23,26000 = 0,57699

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,73000 = 0,80349

Subtotal: 1,38048 1,38048

Materials

BG21H510 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 1,97000 = 2,00940

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 2,15940 2,15940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02071

COST DIRECTE 3,56059
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,21364

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,77422

P-86 EG21000001 m Subministrament, instal·lació i muntatge de cable
detecció d'incendis 2x1,5 mm2 CAB017146 Color
vermell, de Plana Fàbrega, o d'idèntiques
característiques tècniques. Mànega flexible
apntallada i trenada lliure d'halògens, altament
resistent al foc durant 90 ' (AS+) PH90, segons EN
50200. Conductor de coure polit flexible classe 5
segons la norma EN 60228 amb aïllament de silicona
CR1 volcanitzable al foc,. totalment instal.lat

Rend.: 1,000 1,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,73000 = 0,41460

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,37216

Subtotal: 0,78676 0,78676

Materials

BG225710 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 0,34000 = 0,34680

Subtotal: 0,34680 0,34680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01180

COST DIRECTE 1,14536
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06872

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21408

P-87 EG22H711 m Subministre i instal.lació de tub flexible corrugat de
plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa
emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,235 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,73000 = 0,33571

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,30134

Subtotal: 0,63705 0,63705

Materials

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,68000 = 0,69360

Subtotal: 0,69360 0,69360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00956

COST DIRECTE 1,34021
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42062

EG2A2S12 m Subministre i instal.lació de canal aïllant de PVC per
a quadres elèctrics o similar i alimentació de
maquinaria , amb lateral ranurat, de 100x150 mm,
muntada superficialment, inclou les peces de
connexió, derivació, girs i tots els elements necesaris

Rend.: 4,063 20,34 €
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per la seva instal.lació.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 20,73000 = 0,33674

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 23,26000 = 0,37784

Subtotal: 0,71458 0,71458

Materials

BG2A2S11 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria, amb lateral ranurat, de
100x150 mm

1,020      x 18,10000 = 18,46200

Subtotal: 18,46200 18,46200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01072

COST DIRECTE 19,18730
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,15124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,33854

EG2A1C12L745 m Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria , amb lateral llis, de 60x60
mm ref. 60.60.07 de la serie Canal 07 d'UNEX o
similar , muntada superficialment, inclou les peces de
connexió, derivacións, colzes, peces d'unió i tots els
elements necesaris per la seva instal.lació.

Rend.: 1,540 9,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 20,73000 = 0,88843

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,066 /R x 23,26000 = 0,99686

Subtotal: 1,88529 1,88529

Materials

BG2A1C11L m Canal Unex 60x60 en U23X,per a alimentació en
maquinària.
Base no perforada.
Longitud: 2m.
Color: Gris. Seguretat davant el foc: assaig del fil
incandescent a 960ºC; no propagador de la flama.
Seguretat mecànica: protecció contra impactes IK07.
Seguretat elèctrica: material aïllant,IP3X. Comoditat
d'instal·lació i manteniment.
Fàcil muntatge i desmuntatge de la tapa,amb gran
seguretat de tancament., ref. 60.60.07 de la serie
Canal 07 d'UNEX

1,020      x 6,83000 = 6,96660

Subtotal: 6,96660 6,96660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02828

COST DIRECTE 8,88017
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,41298
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EG2A4P15L77U m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 60x 150 mm ref. 73085-42 de la serie
Canal 73 d'UNEX , amb 1 compartiment, de color
blanc, muntada sobre paraments, inclou les peces de
connexió, derivació, girs i tots els elements necesaris
per la seva instal.lació.

Rend.: 1,000 55,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 20,73000 = 1,34745

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,130 /R x 23,26000 = 3,02380

Subtotal: 4,37125 4,37125

Materials

BGW2A800 u Part proporcional d'accessoris per a canals
plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BG2A4PB5L m Canal Unex 60x150 en U41X,de tapa exterior,per a la
distribució amb possibilitat d'adaptació de
mecanismes.
Compartimentació flexible per a la conducció i
protecció de cables elèctrics i de comunicacions.
Apta per a ús en intempèrie.
Base perforada cada 250mm.
S'inclou un pont per cada 0,5m.
Longitud: 3m.
Color: Blanc. Recomanades ICT. Seguretat:
mecànica (protecció contra impactes IK07),elèctrica
(material aïllant,IP4X muntada sobre paret) i en cas
d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC,no
propagador de la flama). Facilitat d'instal·lació.
Muntatge a pressió de la tapa (no cal lliscar per
muntar-la).
El pont reté els cables i permet accés independent a
cada circuit.
Homogeneïtat de colors entre elements
d'acabat,adaptadors,caixes de mecanismes i canal.
Pot pintar . Llibertat d'elecció i combinació de
mecanismes amb marc i placa,amb o sense caixa.
Envà mòbil amb muntatge frontal., ref. 73085-42 de
la serie Canal 73 d'UNEX

1,020      x 46,98000 = 47,91960

Subtotal: 48,32960 48,32960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06557

COST DIRECTE 52,76642
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,16599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,93240

P-88 EG2DDBF7 m Subministre i instal.lació de safata metàl·lica de xapa
perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 75 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport. Iinclou
les peces de connexió, derivació, girs i tots els
elements necesaris per la seva instal.lació.

Rend.: 1,000 45,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,088 /R x 20,73000 = 1,82424

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,190 /R x 23,26000 = 4,41940

Subtotal: 6,24364 6,24364
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Materials

BGY2ABF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 4,13000 = 4,13000

BGW2DBBF u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat
per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en
calent, de 75 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 7,38000 = 7,38000

BG2ZAAF0 m Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer
galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària

1,000      x 8,90000 = 8,90000

BG2DDBF0 m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat
en calent, d'alçària 75 mm i amplària 200 mm

1,000      x 15,89000 = 15,89000

Subtotal: 36,30000 36,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09365

COST DIRECTE 42,63729
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,55824

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,19553

EG312196 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,407 6,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,052 /R x 20,73000 = 0,76614

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,052 /R x 23,26000 = 0,85964

Subtotal: 1,62578 1,62578

Materials

BG312190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 4,08000 = 4,16160

Subtotal: 4,16160 4,16160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02439

COST DIRECTE 5,81177
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16047

EG3121B6 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,610 11,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,072 /R x 20,73000 = 0,92706

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,072 /R x 23,26000 = 1,04020

Subtotal: 1,96726 1,96726

Materials

BG3121B0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de

1,020      x 8,39000 = 8,55780
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secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

Subtotal: 8,55780 8,55780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02951

COST DIRECTE 10,55457
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,18784

EG312324 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,344 1,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,73000 = 0,23136

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,25960

Subtotal: 0,49096 0,49096

Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,94000 = 0,95880

Subtotal: 0,95880 0,95880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00736

COST DIRECTE 1,45712
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,54455

EG312582 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 2,688 12,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,73000 = 0,38560

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,26000 = 0,43266

Subtotal: 0,81826 0,81826

Materials

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 11,18000 = 11,40360

Subtotal: 11,40360 11,40360
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01227

COST DIRECTE 12,23413
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,73405

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,96818

P-89 EG315334 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

Rend.: 1,625 2,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,73000 = 0,19135

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,21471

Subtotal: 0,40606 0,40606

Materials

BG315330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,79000 = 1,82580

Subtotal: 1,82580 1,82580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00609

COST DIRECTE 2,23795
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,37223

P-90 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35
mm2, muntat superficialment per a la posta a terra de
la centralització de comptadors

Rend.: 1,155 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,73000 = 2,69221

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,26000 = 2,01385

Subtotal: 4,70606 4,70606

Materials

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 1,29000 = 1,31580

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 1,64580 1,64580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07059

COST DIRECTE 6,42245
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80780

EG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,790 36,17 €



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/07/22 Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 2,59888

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 2,31620

Subtotal: 4,91508 4,91508

Materials

BG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 28,71000 = 28,71000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 29,13000 29,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07373

COST DIRECTE 34,11881
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,04713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,16593

EG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,813 36,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 2,56591

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 2,28682

Subtotal: 4,85273 4,85273

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 29,23000 = 29,23000

Subtotal: 29,65000 29,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07279

COST DIRECTE 34,57552
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,07453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,65005

EG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,872 38,13 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 2,48504

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 2,21474

Subtotal: 4,69978 4,69978

Materials

BG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 30,78000 = 30,78000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 31,20000 31,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07050

COST DIRECTE 35,97028
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,15822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,12849

EG414DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

Rend.: 3,923 65,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 1,05684

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 23,26000 = 1,36370

Subtotal: 2,42054 2,42054

Materials

BG414DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 59,17000 = 59,17000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 59,59000 59,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03631

COST DIRECTE 62,04685
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,72281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,76966

EG414EKK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 163,93 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 23,26000 = 7,67580

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

Subtotal: 11,82180 11,82180

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG414EKK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 142,23000 = 142,23000

Subtotal: 142,65000 142,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17733

COST DIRECTE 154,64913
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,27895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,92807

EG414EKM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 257,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 23,26000 = 7,67580

Subtotal: 11,82180 11,82180

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG414EKM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 230,30000 = 230,30000

Subtotal: 230,72000 230,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17733

COST DIRECTE 242,71913
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,56315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,28227

EG416D9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 5,719 67,60 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 0,72495

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 0,81343

Subtotal: 1,53838 1,53838

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG416D9F u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P),
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 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 61,79000 = 61,79000

Subtotal: 62,21000 62,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02308

COST DIRECTE 63,77146
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,82629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,59774

EG416DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 157,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 23,26000 = 5,34980

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

Subtotal: 9,49580 9,49580

Materials

BG416DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 138,72000 = 138,72000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 139,14000 139,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14244

COST DIRECTE 148,77824
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,92669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,70493

EG41HLRP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, per quadre general de distribució de 160
A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment. Sínclou diferencial toroidal regulable

Rend.: 1,000 572,47 €
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amb sensibilitat i temps.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 23,26000 = 13,95600

Subtotal: 18,10200 18,10200

Materials

BG41HLRP u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a
160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1,000      x 521,27000 = 521,27000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 521,69000 521,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27153

COST DIRECTE 540,06353
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 32,40381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 572,46734

EG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 3,258 79,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,26000 = 2,49877

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 1,27256

Subtotal: 3,77133 3,77133

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG42429H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 70,55000 = 70,55000

Subtotal: 70,93000 70,93000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05657

COST DIRECTE 74,75790
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,48547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,24337

EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 28,500 141,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 0,14547

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 0,40807

Subtotal: 0,55354 0,55354

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 132,70000 = 132,70000

Subtotal: 133,08000 133,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00830

COST DIRECTE 133,64184
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,01851

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,66035

EG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 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

Rend.: 3,102 77,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 1,33656

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,26000 = 2,62444

Subtotal: 3,96100 3,96100

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de

1,000      x 68,69000 = 68,69000
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defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

Subtotal: 69,07000 69,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05942

COST DIRECTE 73,09042
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,38542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,47584

EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
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 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 5,969 122,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 1,94840

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 0,69459

Subtotal: 2,64299 2,64299

Materials

BG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 112,22000 = 112,22000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 112,60000 112,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03964

COST DIRECTE 115,28263
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,91696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,19959

EG426C9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 163,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

Subtotal: 12,28700 12,28700

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000
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BG426C9H u Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat,
gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 141,28000 = 141,28000

Subtotal: 141,66000 141,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18431

COST DIRECTE 154,13131
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,24788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,37918

EG42GCKK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps
de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 186,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,26000 = 11,63000

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

Subtotal: 15,77600 15,77600

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG42GCKK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3
A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de
retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de
4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 159,68000 = 159,68000

Subtotal: 160,06000 160,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23664

COST DIRECTE 176,07264
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,56436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,63700

EG42GCLN u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps
de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 305,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 23,26000 = 13,95600



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/07/22 Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

Subtotal: 18,10200 18,10200

Materials

BG42GCLN u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu
temps de retard de 60 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma, UNE-EN
61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 269,03000 = 269,03000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 269,41000 269,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27153

COST DIRECTE 287,78353
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,26701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,05054

EG42HDLN u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,5 A de desconnexió fix selectiu, temps
de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 229,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 23,26000 = 13,95600

Subtotal: 18,10200 18,10200

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG42HDLN u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
0,5 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu
temps de retard de 60 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma, UNE-EN
61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 197,90000 = 197,90000

Subtotal: 198,28000 198,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27153

COST DIRECTE 216,65353
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,99921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,65274

EG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores, instal·lat

Rend.: 42,000 79,94 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 0,09871

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 0,11076

Subtotal: 0,20947 0,20947

Materials

BG49H005 u Interruptor horari de programació diaria (24 hores) i
setmanal (7 dies), per a obrir i tancar dos circuits
segons un programa establert, amb reserva de marxa
de 150 hores

1,000      x 75,20000 = 75,20000

Subtotal: 75,20000 75,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00314

COST DIRECTE 75,41261
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,52476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,93737

EG4R5FH0 u Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió
de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P),
3NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària
cada un, per a un circuit de potència de 400 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat
a pressió

Rend.: 12,250 70,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,73000 = 0,08461

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 23,26000 = 0,58862

Subtotal: 0,67323 0,67323

Materials

BG4R5FH0 u Contactor d'execució silenciosa, de 230 V de tensió
de control, 40 A d'intensitat nominal, tripolar (3P),
3NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària
cada un, per a un circuit de potència de 400 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

1,000      x 65,85000 = 65,85000

Subtotal: 65,85000 65,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 66,53333
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,99200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,52533

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,73000 = 0,41460

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 23,26000 = 0,46520

Subtotal: 0,87980 0,87980

Materials

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 1,09000 = 1,09000
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Subtotal: 1,09000 1,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01320

COST DIRECTE 1,98300
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10198

EG6112D0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material
plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets,
col·locada enrassada amb el paviment

Rend.: 1,000 21,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,120 /R x 23,26000 = 2,79120

A013H000 h Ajudant electricista 0,120 /R x 20,73000 = 2,48760

Subtotal: 5,27880 5,27880

Materials

BG6112D0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material
plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets,
inclosos tots els accessoris necessaris per al
muntatge

1,000      x 14,53000 = 14,53000

Subtotal: 14,53000 14,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07918

COST DIRECTE 19,88798
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,19328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,08126

EG638155 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic,
muntada sobre caixa o bastidor

Rend.: 1,000 8,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,73000 = 2,75709

Subtotal: 6,24609 6,24609

Materials

BG638155 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic, per a
muntar sobre bastidor o caixa

1,000      x 1,73000 = 1,73000

Subtotal: 1,73000 1,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09369

COST DIRECTE 8,06978
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48419

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55397
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EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

Rend.: 1,000 3,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 20,73000 = 0,33168

Subtotal: 1,02948 1,02948

Materials

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 2,35000 = 2,35000

Subtotal: 2,35000 2,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01544

COST DIRECTE 3,39492
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59862

EG675213 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa universal, d'1 element, amb bastidor per a caixa
universal, preu alt, col·locat

Rend.: 1,000 4,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 20,73000 = 0,51825

Subtotal: 1,21605 1,21605

Materials

BG6ZA510 u Bastidor per a caixa universal per al muntatge de
mecanismes modulars, d'1 element, per a fixar a
caixa de mecanismes universal

1,000      x 0,90000 = 0,90000

BG675213 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa universal, d'1 element, preu alt

1,000      x 2,06000 = 2,06000

Subtotal: 2,96000 2,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01824

COST DIRECTE 4,19429
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,44595

EG675423 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular, de 2 mòduls, amb bastidor per a
caixa rectangular, preu alt, col·locat

Rend.: 1,000 4,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,73000 = 1,03650

Subtotal: 1,73430 1,73430

Materials

BG675323 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular, de 2 mòduls, preu alt

1,000      x 2,03000 = 2,03000

BG6ZB535 u Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de
mecanismes modulars, de fins a 3 mòduls, per a fixar
a caixa de mecanismes rectangular

1,000      x 0,90000 = 0,90000
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Subtotal: 2,93000 2,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02601

COST DIRECTE 4,69031
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,28142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97173

EG675B23 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu alt,
col·locat

Rend.: 1,000 3,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 20,73000 = 0,33168

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,26000 = 0,69780

Subtotal: 1,02948 1,02948

Materials

BG675B23 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu alt

1,000      x 1,85000 = 1,85000

Subtotal: 1,85000 1,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01544

COST DIRECTE 2,89492
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,06862

EG6P2143 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat,
2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de
IP-67, col·locada

Rend.: 1,370 22,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 3,02628

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 3,39562

Subtotal: 6,42190 6,42190

Materials

BG6P2143 u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat
2P+T, de 16 A i 200-250 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-67

1,000      x 14,33000 = 14,33000

Subtotal: 14,33000 14,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09633

COST DIRECTE 20,84823
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,25089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,09912

P-91 EGC53B00 u SAI SALICRU 10KVA Monofasico-Monofasico
(230/230 V), doble conversió o equivalents
característiques tècniques. Inclou cablejat d'entrada i
sortida als quadres o subquadres SAI.

Rend.: 1,107 2.750,05 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 6,000 /R x 23,26000 = 126,07046

A013H000 h Ajudant electricista 6,000 /R x 20,73000 = 112,35772

Subtotal: 238,42818 238,42818

Materials

BGC53B00 u SAI trifàsic de 10 kVA amb una autonomia de 10
minuts

1,000      x 2.350,00000 = 2.350,00000

Subtotal: 2.350,00000 2.350,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 238,42800 = 5,96070

Subtotal: 5,96070 5,96070

COST DIRECTE 2.594,38888
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 155,66333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.750,05221

P-92 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,264 22,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 20,73000 = 4,36248

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 23,26000 = 4,89491

Subtotal: 9,25739 9,25739

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 4,12000 = 4,12000

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 7,93000 = 7,93000

Subtotal: 12,05000 12,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13886

COST DIRECTE 21,44625
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,28678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,73303

P-93 EH61R799 u Suministre i instal.lació de llum d'emergència amb
làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a
270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

Rend.: 1,000 119,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

Subtotal: 6,59850 6,59850
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Materials

BH61R29A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de
protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 105,70000 = 105,70000

Subtotal: 105,70000 105,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09898

COST DIRECTE 112,39748
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,74385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,14133

P-94 EHQL1140 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux
lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

Rend.: 1,000 150,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 20,73000 = 10,01259

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 23,26000 = 11,23458

Subtotal: 21,24717 21,24717

Materials

BHQL1140 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la
llum simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux
lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de
vidre trempat i grau de protecció IP66

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31871

COST DIRECTE 141,56588
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,49395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,05983

P-95 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

Rend.: 9,188 93,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,76000 = 0,56487

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,16000 = 0,65738

Subtotal: 1,22225 1,22225

Materials

BHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge

1,000      x 86,58000 = 86,58000

Subtotal: 86,58000 86,58000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01833

COST DIRECTE 87,82058
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,26924

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,08982

EJ13B61B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt,
encastat a taulell

Rend.: 1,000 113,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 20,73000 = 1,55475

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800

Subtotal: 8,80275 8,80275

Materials

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

0,025      x 14,13000 = 0,35325

BJ13B61B u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 97,99000 = 97,99000

Subtotal: 98,34325 98,34325

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22007

COST DIRECTE 107,36607
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,44196

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,80803

EJ14BA1N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 298,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 24,16000 = 30,20000

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 20,73000 = 7,04820

Subtotal: 37,24820 37,24820

Materials

BJ14BA1N u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu superior

1,000      x 242,88000 = 242,88000

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

0,012      x 14,13000 = 0,16956

Subtotal: 243,04956 243,04956

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,93121

COST DIRECTE 281,22897
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,87374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,10270
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P-96 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

Rend.: 7,950 193,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 20,73000 = 0,88657

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 24,16000 = 3,79874

Subtotal: 4,68531 4,68531

Materials

BJ14BA1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu alt

1,000      x 177,83000 = 177,83000

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

0,012      x 14,13000 = 0,16956

Subtotal: 177,99956 177,99956

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11713

COST DIRECTE 182,80200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,96812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,77012

P-97 EJ14B11RHDP u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida verticalref.
N377000991 + ref. N377000091 de NOKEN , amb
seient i tapa, de color blanc, infantil, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, amb
aixetes i accessoris.

Rend.: 2,493 165,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 24,16000 = 9,69114

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 20,73000 = 2,07882

Subtotal: 11,76996 11,76996

Materials

BJ14B11RH u Inodor infantil de porcellana sanitària esmaltada
CITY, de sortida vertical, de dimensions 300x450
mm, acabat blanc + Seient per a inodor infantil CITY
de dimensions 300x450 mm, acabat blanc,ref.
N377000991 + ref. N377000091 de NOKEN

1,000      x 143,64000 = 143,64000

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

0,012      x 14,13000 = 0,16956

Subtotal: 143,80956 143,80956

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29425

COST DIRECTE 155,87377
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,35243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,22620
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P-98 EJ18DN1A u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica, de
150 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm
d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de
cuina

Rend.: 0,500 400,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 24,16000 = 28,99200

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 20,73000 = 6,21900

Subtotal: 35,21100 35,21100

Materials

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

0,045      x 14,13000 = 0,63585

BJ18DN1A u Aigüera de gres esmaltat brillant amb dues piques i
escorredor, de 120 a 130 cm de llargària, de color
blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu
superior, per a encastar

1,000      x 340,66000 = 340,66000

Subtotal: 341,29585 341,29585

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,88028

COST DIRECTE 377,38713
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,64323

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,03035

EJ18LAAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i
escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant
i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a
un taulell de cuina

Rend.: 2,911 81,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 24,16000 = 3,73480

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 20,73000 = 0,79758

Subtotal: 4,53238 4,53238

Materials

BJ18LAAA u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i
escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant
i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a
encastar

1,000      x 71,68000 = 71,68000

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

0,035      x 14,13000 = 0,49455

Subtotal: 72,17455 72,17455

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11331

COST DIRECTE 76,82024
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,60921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,42945

P-99 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues
entrades de maniguets

Rend.: 2,313 58,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 20,73000 = 1,34436

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 24,16000 = 6,26719

Subtotal: 7,61155 7,61155

Materials

BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues
entrades de maniguets

1,000      x 47,83000 = 47,83000

Subtotal: 47,83000 47,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11417

COST DIRECTE 55,55572
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,33334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,88907

EJ28513G u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

Rend.: 1,958 80,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 24,16000 = 7,40347

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 20,73000 = 1,58810

Subtotal: 8,99157 8,99157

Materials

BJ28513G u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 66,41000 = 66,41000

Subtotal: 66,41000 66,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13487

COST DIRECTE 75,53644
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,53219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,06863

EJ2851DG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu superior, amb
dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

Rend.: 1,000 262,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 24,16000 = 14,49600

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

Subtotal: 17,60550 17,60550

Materials

BJ2851DG u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 229,76000 = 229,76000

Subtotal: 229,76000 229,76000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26408

COST DIRECTE 247,62958
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,85777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,48736

P-100 EJ2851FG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb
dutxa extraïble, amb dues entrades de maniguets

Rend.: 1,000 123,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,150 /R x 20,73000 = 3,10950

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,600 /R x 24,16000 = 14,49600

Subtotal: 17,60550 17,60550

Materials

BJ2851FG u Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades de maniguets

1,000      x 98,35000 = 98,35000

Subtotal: 98,35000 98,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26408

COST DIRECTE 116,21958
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,97317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,19276

P-101 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, connectat a un ramal de PVC

Rend.: 1,141 6,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 20,73000 = 0,90841

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 24,16000 = 4,23488

Subtotal: 5,14329 5,14329

Materials

BJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40
mm, per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 1,20000 = 1,20000

Subtotal: 1,20000 1,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07715

COST DIRECTE 6,42044
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,80567

P-102 EJ38A7DG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Rend.: 1,175 8,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 24,16000 = 4,11234

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 20,73000 = 0,88213
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Subtotal: 4,99447 4,99447

Materials

BJ38A7DG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

1,000      x 2,61000 = 2,61000

Subtotal: 2,61000 2,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07492

COST DIRECTE 7,67939
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,46076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,14015

P-103 EJ42U010 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

Rend.: 2,950 66,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 22,51000 = 1,90763

Subtotal: 1,90763 1,90763

Materials

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

1,000      x 60,96000 = 60,96000

Subtotal: 60,96000 60,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02861

COST DIRECTE 62,89624
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,77377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,67002

EJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 151,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,350 /R x 22,51000 = 7,87850

Subtotal: 7,87850 7,87850

Materials

BJ43U005 u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm

1,000      x 134,49000 = 134,49000

Subtotal: 134,49000 134,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11818

COST DIRECTE 142,48668
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,54920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,03588
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EJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 283,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 22,51000 = 22,51000

Subtotal: 22,51000 22,51000

Materials

BJ46U003 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de nilò

1,000      x 244,53000 = 244,53000

Subtotal: 244,53000 244,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33765

COST DIRECTE 267,37765
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,04266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,42031

P-104 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 3,075 272,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 22,51000 = 7,32033

Subtotal: 7,32033 7,32033

Materials

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 249,56000 = 249,56000

Subtotal: 249,56000 249,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10980

COST DIRECTE 256,99013
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,41941

COST EXECUCIÓ MATERIAL 272,40954

P-105 EJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,994 16,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 22,51000 = 2,82222

Subtotal: 2,82222 2,82222

Materials

BJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm

1,000      x 12,72000 = 12,72000

Subtotal: 12,72000 12,72000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04233

COST DIRECTE 15,58455
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,93507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,51963

P-106 EM112120 u Subministre i instal.lació de detector de fums òptic per
a instal·lació contra incendis analògica, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment. Inclou placa fotoluminescent
homologada

Rend.: 7,690 48,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,16000 = 0,75402

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,76000 = 0,64791

Subtotal: 1,40193 1,40193

Materials

BM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

1,000      x 43,51000 = 43,51000

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 43,86000 43,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02103

COST DIRECTE 45,28296
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,71698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,99994

EM121406 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret

Rend.: 1,770 254,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 20,76000 = 16,42034

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 24,16000 = 19,10960

Subtotal: 35,52994 35,52994

Materials

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,65000 = 0,65000

BM121400 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

1,000      x 203,45000 = 203,45000

Subtotal: 204,10000 204,10000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53295

COST DIRECTE 240,16289
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,40977

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,57266

EM121806 u Central de detecció d'incendis convencional per a 8
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret

Rend.: 1,000 378,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,800 /R x 24,16000 = 43,48800

A013M000 h Ajudant muntador 1,800 /R x 20,76000 = 37,36800

Subtotal: 80,85600 80,85600

Materials

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,65000 = 0,65000

BM121800 u Central de detecció d'incendis convencional per a 8
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

1,000      x 274,38000 = 274,38000

Subtotal: 275,03000 275,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,21284

COST DIRECTE 357,09884
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 21,42593

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,52477

EM121A06 u Central de detecció d'incendis convencional per a 10
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret

Rend.: 1,000 445,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 24,16000 = 48,32000

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 20,76000 = 41,52000

Subtotal: 89,84000 89,84000

Materials

BM121A00 u Central de detecció d'incendis convencional per a 10
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

1,000      x 328,10000 = 328,10000

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,65000 = 0,65000

Subtotal: 328,75000 328,75000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,34760

COST DIRECTE 419,93760
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 25,19626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 445,13386

P-107 EM121C06 u Subministre i instal.lació de central de detecció
d'incendis convencional per a 12 zones, amb doble
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic
amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de
connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la
paret

Rend.: 105,168 325,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,200 /R x 24,16000 = 0,50540

A013M000 h Ajudant muntador 2,200 /R x 20,76000 = 0,43428

Subtotal: 0,93968 0,93968

Materials

BM121C00 u Central de detecció d'incendis convencional per a 12
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

1,000      x 305,00000 = 305,00000

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,65000 = 0,65000

Subtotal: 305,65000 305,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01410

COST DIRECTE 306,60378
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,39623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 325,00000

P-108 EM131221 u Subministre i instal.lació de 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 ,inclou
placa fotoluminescent  de senyalització homolagada.

Rend.: 2,504 60,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,16000 = 2,31565

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,76000 = 1,98978

Subtotal: 4,30543 4,30543

Materials

BM131221 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, per a
col·locació interior

1,000      x 51,83000 = 51,83000

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,58000 = 0,58000

Subtotal: 52,41000 52,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06458

COST DIRECTE 56,78001
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,40680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,18681

EM131222 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-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'exterior, Inclou cartell de senyalització
homolagada.

Rend.: 2,504 60,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,16000 = 2,31565

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,76000 = 1,98978

Subtotal: 4,30543 4,30543

Materials

BM131222 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-66,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació exterior

1,000      x 51,83000 = 51,83000

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,58000 = 0,58000

Subtotal: 52,41000 52,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06458

COST DIRECTE 56,78001
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,40680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,18681

P-109 EM141202 u Subministre i instal.lació de polsador d'alarma per a
instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi posició d'element
fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11,
muntat superficialment, inclou subministre i
instal.lació de placa fotoluminescent de senyalització
homologada.

Rend.: 1,000 78,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,16000 = 5,79840

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,76000 = 4,98240

Subtotal: 10,78080 10,78080

Materials

BM141202 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment

1,000      x 63,00000 = 63,00000

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 63,29000 63,29000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16171

COST DIRECTE 74,23251
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,45395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,68646

P-110 EM235AAA u Subministre i instal.lació de boca d'incendis equipada
de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari
de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada
, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar
superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris
i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge,
inclou les peces de connexió, derivació, senyalització
homologada, girs i tots els elements necesaris per la
seva instal.lació. Inclou placa fotoluminescent
homologada.

Rend.: 0,987 310,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,16000 = 36,71733

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,76000 = 31,55015

Subtotal: 68,26748 68,26748

Materials

BM235AAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

1,000      x 222,57000 = 222,57000

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,60000 = 0,60000

Subtotal: 223,17000 223,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,02401

COST DIRECTE 292,46149
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,54769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,00918

P-111 EM235BAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre amb
peu, preparada per ser muntada sobre el paviment.
BIE-25 formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) , inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge, suports de col.locació, i qualsevol
accessori per ser muntada amb suport rígid sobre el
paviment a una altura de forma que la boquilla i la
vàlvula d'apertura manual i els sistema d'apertura de
l'armari estiguin com a màxim a 1,5 metres sobre el
nivell del terra. Inclou placa fotoluminescent
homologada

Rend.: 0,525 365,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,16000 = 69,02857

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,76000 = 59,31429
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Subtotal: 128,34286 128,34286

Materials

BM235BAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa
BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega
de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

1,000      x 213,48000 = 213,48000

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,60000 = 0,60000

Subtotal: 214,08000 214,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,92514

COST DIRECTE 344,34800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,66088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 365,00888

P-112 EM31261J u Subministre i instal.lació d'extintor manual de pols
seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou placa
fotoluminescent de senyalització homolagada.

Rend.: 2,223 46,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,76000 = 1,86775

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 2,17364

Subtotal: 4,04139 4,04139

Materials

BM312611 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 39,02000 = 39,02000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 39,33000 39,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06062

COST DIRECTE 43,43201
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,60592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,03793

P-113 EM31321J u Subministre i senyalització d'extintor manual de diòxid
de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou placa
fotoluminescent homologada

Rend.: 1,000 62,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

Subtotal: 8,98400 8,98400

Materials

BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 49,96000 = 49,96000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000
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Subtotal: 50,27000 50,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13476

COST DIRECTE 59,38876
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,56333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,95209

P-114 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.
Inclou cartell de senyalització homolagada.

Rend.: 15,500 78,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 0,31174

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,76000 = 0,26787

Subtotal: 0,57961 0,57961

Materials

BM313511 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 72,82000 = 72,82000

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,31000 = 0,31000

Subtotal: 73,13000 73,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00869

COST DIRECTE 73,71830
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,42310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,14140

EMSB31L2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 10,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800

Subtotal: 7,24800 7,24800

Materials

BMSB31L0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC
de 0.7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B
segons UNE 23035-4

1,000      x 2,25000 = 2,25000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,09000 = 0,36000

Subtotal: 2,61000 2,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10872

COST DIRECTE 9,96672
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,56472
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EMSB32P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical

Rend.: 1,000 19,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 4,83200

Subtotal: 4,83200 4,83200

Materials

BMSB32P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

1,000      x 10,20000 = 10,20000

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

2,100      x 1,74000 = 3,65400

Subtotal: 13,85400 13,85400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07248

COST DIRECTE 18,75848
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,12551

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,88399

EMSB32P2 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre
parament vertical

Rend.: 1,000 21,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,16000 = 9,66400

Subtotal: 9,66400 9,66400

Materials

BMSB32P0 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons
UNE 23035-4

1,000      x 10,20000 = 10,20000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,000      x 0,09000 = 0,54000

Subtotal: 10,74000 10,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14496

COST DIRECTE 20,54896
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,23294

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,78190

EMSB74L1 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4,
col·locat adherit sobre parament vertical

Rend.: 1,000 7,94 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,16000 = 3,62400

Subtotal: 3,62400 3,62400

Materials

BMSB74L0 u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de
224x224 mm2 de panell de PVC de 0.7 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4

1,000      x 2,25000 = 2,25000

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

0,900      x 1,74000 = 1,56600

Subtotal: 3,81600 3,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05436

COST DIRECTE 7,49436
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44966

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,94402

P-115 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Rend.: 1,556 16,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,16000 = 3,10540

Subtotal: 3,10540 3,10540

Materials

B09VAA00 m Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària ,
resistent a la humitat, productes químics i
temperatures extremes

1,500      x 1,74000 = 2,61000

BMSBANP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4

1,000      x 9,36000 = 9,36000

Subtotal: 11,97000 11,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04658

COST DIRECTE 15,12198
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,90732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,02930

EMSBCDP2 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 12,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,16000 = 7,24800

Subtotal: 7,24800 7,24800

Materials
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BMSBCDP0 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida
emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell
de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4

1,000      x 4,05000 = 4,05000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,09000 = 0,36000

Subtotal: 4,41000 4,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10872

COST DIRECTE 11,76672
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,47272

EN31A427 u Vàlvula de bola de tancament general manual amb
rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de
diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 173,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 24,16000 = 7,97280

A013M000 h Ajudant muntador 0,330 /R x 20,76000 = 6,85080

Subtotal: 14,82360 14,82360

Materials

BN31A420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 16 bar de PN i preu alt

1,000      x 148,33000 = 148,33000

Subtotal: 148,33000 148,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22235

COST DIRECTE 163,37595
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,80256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,17851

EP141233 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 20,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,170 /R x 24,16000 = 4,10720

A013M000 h Ajudant muntador 0,133 /R x 20,76000 = 2,76108

Subtotal: 6,86828 6,86828

Materials

BP141233 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu alt,
per a encastar

1,000      x 12,44000 = 12,44000

Subtotal: 12,44000 12,44000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10302

COST DIRECTE 19,41130
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,16468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,57598

P-116 EP24120A u Obreportes elèctric d'accionament manual, amb
palanca de desbloqueig, encastat a la porta amb
funda

Rend.: 1,139 127,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 24,16000 = 53,02897

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 20,76000 = 45,56629

Subtotal: 98,59526 98,59526

Materials

BP24120A u Obreportes elèctric d'accionament manual, amb
palanca de desbloqueig i per a encastar a la porta
amb funda

1,000      x 20,03000 = 20,03000

Subtotal: 20,03000 20,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,47893

COST DIRECTE 120,10419
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,20625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,31044

EP271B03 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,76000 = 2,69880

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 24,16000 = 3,86560

Subtotal: 6,56440 6,56440

Materials

BP271B00 m Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de
cables, de secció 0,64 mm2 cada un

1,050      x 0,32000 = 0,33600

Subtotal: 0,33600 0,33600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09847

COST DIRECTE 6,99887
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,41880

P-117 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior
antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font
alimentació i obreportes automàtic, instal·lat

Rend.: 1,269 265,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 24,16000 = 57,11584

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 20,76000 = 49,07801
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Subtotal: 106,19385 106,19385

Materials

BP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior
antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font
alimentació i obreportes automàtic

1,000      x 142,94000 = 142,94000

Subtotal: 142,94000 142,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,59291

COST DIRECTE 250,72676
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,04361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,77036

EP411124 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat
en tub

Rend.: 1,000 1,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,73000 = 0,31095

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,34890

Subtotal: 0,65985 0,65985

Materials

BP411120 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00990

COST DIRECTE 0,94515
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,00186

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 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 24,16000 = 0,36240

A013M000 h Ajudant muntador 0,015 /R x 20,76000 = 0,31140

Subtotal: 0,67380 0,67380

Materials

BP434610 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

1,050      x 0,58000 = 0,60900
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Subtotal: 0,60900 0,60900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01011

COST DIRECTE 1,29291
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07757

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37048

EP538113 u Presa de senyal telefònica de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ11 simple,
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

Rend.: 1,000 12,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,16000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000

Materials

BP538113 u Presa de senyal telefònica de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ11 simple,
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,000      x 5,83000 = 5,83000

Subtotal: 5,83000 5,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09060

COST DIRECTE 11,96060
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,71764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,67824

EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,000 21,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,220 /R x 24,16000 = 5,31520

Subtotal: 5,31520 5,31520

Materials

BP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

1,000      x 15,16000 = 15,16000

Subtotal: 15,16000 15,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07973

COST DIRECTE 20,55493
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,23330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,78822
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EQ512K51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm
de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària,
col·locat sobre suport mural i encastat al parament

Rend.: 1,794 192,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,400 /R x 23,38000 = 18,24526

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,52000 = 7,61650

Subtotal: 25,86176 25,86176

Materials

BQ512K50 m2 Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30
mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99 cm de llargària

1,000      x 81,52000 = 81,52000

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

4,500      x 16,32000 = 73,44000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0074      x 76,38710 = 0,56526

Subtotal: 155,52526 155,52526

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,64654

COST DIRECTE 182,03356
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,92201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,95558

EQ5Z11A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra natural
calcària, amb el cantell interior sense polir, de forma
circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

Rend.: 1,116 90,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012R000 h Oficial 1a marbrista 4,000 /R x 23,38000 = 83,79928

Subtotal: 83,79928 83,79928

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25699

COST DIRECTE 85,05627
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,10338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,15965

P-118 EQ8AU010 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 61°C,
instal·lat

Rend.: 12,563 153,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,76000 = 0,66099

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,16000 = 0,76924

Subtotal: 1,43023 1,43023

Materials

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

1,000      x 143,73000 = 143,73000
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Subtotal: 143,73000 143,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02145

COST DIRECTE 145,18168
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,71090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,89258

P-119 ER3245234 u Subministre i instal.lació de barres antipànic a les
fulles de les portes existents per evacuació. Inclou
tots els treballs d'adaptació, materials, tot en perfecte
estat de funcionament

Rend.: 1,000 475,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

FERWEREW u Subministre i intal.lació d'extractor sodeca amb filtres
F6-F8 model Sv-Filter-400 H o similar. Inclou cablejat
elèctric fins recuperador de calor i programació
d'encesa inclosa.Inclou cablejat elèctric fins
recuperador de calor i programació d'encesa inclosa.

Rend.: 1,000 1.295,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

FESESRR u Subministre i intal.lació d'extractor sodeca amb filtres
F6-F8 model Sv-Filter-250 H o similar.Inclou cablejat
elèctric fins recuperador de calor i programació
d'encesa inclosa.

Rend.: 1,000 563,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-120 IM00001 Ut Subministre i instal.lació de sistema contra incendis
per emetre missatges per megafonia en cas
d'evacuació complementari al sistema d'alarma.
Inclou la central de megafonia amb sistema automàtic
de gravació del missatge d'evacuació, 6 altaveus,
amb cable comunicació de seguretat resistent al foc
(AS +) segons UNE EN 50200 així com qualsevol
element necessari per aquest tipus d'instal.lació.

Rend.: 1,000 850,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-121 IM00002 u Subministre i instal.lació de collarins/abraçaderes
intumescents hydrafix o similar per baixants
instal.lacions tant per creuaments verticals com
horitzontals de fins a un diametre interior de 160 mm
amb característiques de fins a EI 180 segons
normativa UNE-EN 13501.

Rend.: 1,000 70,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-122 IM00003 u Subministre i instal.lació de reixes intumescent EI 120
de dimensions 200 x 200 mm

Rend.: 1,000 98,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-123 IM00004 u Subministre i instal.lació de sacs intumescentes pel
pas instal.lacions model Hydrafix o similar de
dimensions fins a 320 x 200 x 30 EI 240 SEGONS
NORMA UNE EN 1366 i UNE EN 1363.

Rend.: 1,000 52,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-124 IM0005 u Adequar l'alçada de dos BIES a una altura de forma
que la boquilla i la vàlvula d'apertura manual i els
sistema d'apertura de l'armari estiguin com a màxim a
1,5 metres sobre el nivell del terra.

Rend.: 1,000 85,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-125 IM0006 u Subministre i instal.lació de banderola panoràmica de
sostre homologada amb indicació de la direcció de
sortida de material fotoluminescent penjada al sostre.

Rend.: 1,000 48,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-126 IM0007 u Subministre i instal.lació de banderola panoràmica de
sostre homologada amb indicació de sortida de
material fotoluminescent penjada al sostre.

Rend.: 1,000 45,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-127 IM001 UT Adequació i adaptació de les centralitzacions
electriques existens

Rend.: 1,000 350,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-128 IM002 m Colocació de tapa protectora de safata portacables
segudament fixada

Rend.: 1,000 10,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-129 IM003 pa Adequació quadres i subquadres de comandament
elèctrics

Rend.: 1,000 550,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

K12GG000 u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida
dels quadres elèctrics o de l'escomesa.

Rend.: 1,116 224,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 10,000 /R x 23,26000 = 208,42294

Subtotal: 208,42294 208,42294

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,12634

COST DIRECTE 211,54928
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,69296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,24224

P-130 K1641011 u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de
formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor

Rend.: 1,118 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 2,61896

Subtotal: 2,61896 2,61896

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03928

COST DIRECTE 2,65824
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81774

K2148934 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,116 42,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 19,45000 = 15,68548

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,52000 = 12,24373

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 22,88000 = 4,10036
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Subtotal: 32,02957 32,02957

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 6,99000 = 1,25269

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,450 /R x 15,60000 = 6,29032

Subtotal: 7,54301 7,54301

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48044

COST DIRECTE 40,05302
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,40318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,45620

K2149C34 m2 Formació de forat en sostre, de 5 m2 com a màxim, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,116 41,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,210 /R x 22,88000 = 4,30538

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,52000 = 8,74552

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,45000 = 17,42832

Subtotal: 30,47922 30,47922

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 15,60000 = 6,98925

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,210 /R x 6,99000 = 1,31532

Subtotal: 8,30457 8,30457

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45719

COST DIRECTE 39,24098
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,35446

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,59544

P-131 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,115 12,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,52000 = 5,25202

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,45000 = 5,23318

Subtotal: 10,48520 10,48520

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,300 /R x 3,35000 = 0,90135

Subtotal: 0,90135 0,90135

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15728

COST DIRECTE 11,54383
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,69263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,23646
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K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de
ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,115 11,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,52000 = 10,50404

Subtotal: 10,50404 10,50404

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15756

COST DIRECTE 10,66160
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,63970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,30130

K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,116 9,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 19,45000 = 6,09991

Subtotal: 6,09991 6,09991

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,350 /R x 8,92000 = 2,79749

Subtotal: 2,79749 2,79749

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09150

COST DIRECTE 8,98890
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,53933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,52823

K21C60T2 m2 Desmuntatge de vidre aïllant, de 6+CA+8 mm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor

Rend.: 1,116 7,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 0,175 /R x 20,58000 = 3,22715

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,175 /R x 22,72000 = 3,56272

Subtotal: 6,78987 6,78987

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10185

COST DIRECTE 6,89172
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,30522

P-132 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,118 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 19,52000 = 2,44436
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Subtotal: 2,44436 2,44436

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03667

COST DIRECTE 2,48103
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62989

K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 23,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 22,61000 = 22,61000

Subtotal: 22,61000 22,61000

COST DIRECTE 22,61000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,35660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,96660

P-133 K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,116 5,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 87,04000 = 0,54595

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,131 /R x 37,71000 = 4,42653

Subtotal: 4,97248 4,97248

COST DIRECTE 4,97248
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29835

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,27083

P-134 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 13,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 75,00000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000
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COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,51500

P-135 K5ZR1G0U PA Reparació de cobertes, amb substitució de peces
trencades i soltes, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor i transport a dipòsit controlat

Rend.: 0,004 1.748,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 732,00000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,38000 = 876,75000

Subtotal: 1.608,75000 1.608,75000

Materials

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

1,000      x 0,15000 = 0,15000

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra 0,003      x 232,43480 = 0,69730

Subtotal: 0,84730 0,84730

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 40,21875

COST DIRECTE 1.649,81605
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 98,98896

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.748,80501

P-136 K93AP126 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 60 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C16-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada
mitjançant bombeig

Rend.: 1,000 10,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 22,51000 = 1,12550

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 19,52000 = 0,09760

Subtotal: 1,22310 1,22310

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,005 /R x 176,75000 = 0,88375

Subtotal: 0,88375 0,88375

Materials

B0731430 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C16 de resistència a compressió i classe F3 de
resistència a flexió, segons UNE-EN 13813,
subministrada a granel

132,000      x 0,06000 = 7,92000

Subtotal: 7,92000 7,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01835

COST DIRECTE 10,04520
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,60271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,64791



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/07/22 Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

KAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb una fulla batent, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 2,901 266,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,72000 = 7,83178

A013E000 h Ajudant vidrier 1,000 /R x 20,58000 = 7,09411

Subtotal: 14,92589 14,92589

Materials

BAM11AA5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix amb una fulla batent, amb fixacions
mecàniques

1,000      x 236,13000 = 236,13000

Subtotal: 236,13000 236,13000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37315

COST DIRECTE 251,42904
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,08574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 266,51478

KAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment Rend.: 3,883 177,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,16000 = 1,86660

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,38000 = 3,61267

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,52000 = 0,75406

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,76000 = 0,37425

Subtotal: 6,60758 6,60758

Materials

BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al
paviment

1,000      x 160,46000 = 160,46000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 76,38710 = 0,08403

Subtotal: 160,54403 160,54403

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09911

COST DIRECTE 167,25072
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,03504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,28577

KAMWU002 u Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de
vidre, col·locats

Rend.: 1,000 169,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,76000 = 2,07600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,16000 = 12,08000

Subtotal: 14,15600 14,15600

Materials
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BAMWU002 u Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de
vidre

1,000      x 145,26000 = 145,26000

Subtotal: 145,26000 145,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21234

COST DIRECTE 159,62834
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,57770

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,20604

P-137 KAZGU003 u Canvi de pany per a porta d'alumini existent, amb tots
els elements necesaris.

Rend.: 1,000 45,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,500 /R x 20,92000 = 10,46000

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 23,80000 = 11,90000

Subtotal: 22,36000 22,36000

Materials

BAZGU003 u Pany 1,000      x 20,00000 = 20,00000

Subtotal: 20,00000 20,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33540

COST DIRECTE 42,69540
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,56172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,25712

P-138 KB93A010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no
reflectora, fixat al suport

Rend.: 3,865 251,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,52000 = 2,27270

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 22,51000 = 2,62083

Subtotal: 4,89353 4,89353

Materials

BBM31110 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les
d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no
reflectora

1,000      x 232,25000 = 232,25000

Subtotal: 232,25000 232,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07340

COST DIRECTE 237,21693
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,23302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,44995

P-139 KD15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 0,817 20,81 €

Unitats Preu Parcial Import



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/07/22 Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,280 /R x 22,51000 = 7,71457

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 19,99000 = 3,42546

Subtotal: 11,14003 11,14003

Materials

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 4,11000 = 5,75400

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,14000 = 1,69620

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,19000 = 0,79730

Subtotal: 8,32750 8,32750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16710

COST DIRECTE 19,63463
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,17808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,81271

KE42Q124 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,244 28,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 23,92000 = 5,76849

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 27,88000 = 6,72347

Subtotal: 12,49196 12,49196

Materials

BE42Q121 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 6,26000 = 6,38520

BEW4R100 u Accessori genèric per a conducte circular de planxa
d'acer galvanitzat, de diàmetre 150 mm

0,300      x 18,95000 = 5,68500

BEW45001 u Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm
de diàmetre

0,330      x 6,02000 = 1,98660

Subtotal: 14,05680 14,05680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18738

COST DIRECTE 26,73614
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,60417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,34031

P-140 KE42Q824 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,021 36,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 27,88000 = 8,19197

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 23,92000 = 7,02840

Subtotal: 15,22037 15,22037
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Materials

BEW4R800 u Accessori genèric per a conducte circular de planxa
d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm

0,300      x 28,57000 = 8,57100

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

0,330      x 6,77000 = 2,23410

BE42Q821 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm, autoconnectable

1,020      x 8,44000 = 8,60880

Subtotal: 19,41390 19,41390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22831

COST DIRECTE 34,86258
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,09175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,95433

P-141 KE51M0BA m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de
llana de vidre per a aïllaments (MW) aglomerada amb
resines termoenduribles (<= 0,033 W/mK) 25 mm de
gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb
làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper
kraft, muntat encastat en el cel ras

Rend.: 1,014 32,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 23,92000 = 9,43590

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 27,88000 = 10,99803

Subtotal: 20,43393 20,43393

Materials

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 4,83000 = 2,41500

B7C4VJB0 m2 Placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW)
UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,033 W/mK, resistència
tèrmica >= 0,75758 m2K/W amb làmina multicapa
d'alumini, malla de vidre i paper kraft

1,150      x 6,64000 = 7,63600

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,30000 = 0,30000

Subtotal: 10,35100 10,35100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30651

COST DIRECTE 31,09144
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,86549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,95693

P-142 KEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

Rend.: 1,028 96,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 23,92000 = 13,96109

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 27,88000 = 16,27237

Subtotal: 30,23346 30,23346

Materials
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BEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar

1,000      x 59,61000 = 59,61000

Subtotal: 59,61000 59,61000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75584

COST DIRECTE 90,59930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,43596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,03525

P-143 KFQ3241K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,224 3,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,065 /R x 20,76000 = 1,10245

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,065 /R x 24,16000 = 1,28301

Subtotal: 2,38546 2,38546

Materials

BFYQ3020 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de
gruix

0,500      x 0,06000 = 0,03000

BFQ3241A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm,
de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 0,52000 = 0,53040

Subtotal: 0,56040 0,56040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03578

COST DIRECTE 2,98164
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16054

P-144 KFQ3263K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,258 3,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,065 /R x 24,16000 = 1,24833

A013M000 h Ajudant muntador 0,065 /R x 20,76000 = 1,07266

Subtotal: 2,32099 2,32099

Materials

BFQ3263A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm,
de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 0,92000 = 0,93840



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/07/22 Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

BFYQ3030 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de
gruix

0,500      x 0,09000 = 0,04500

Subtotal: 0,98340 0,98340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03481

COST DIRECTE 3,33920
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,20035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53956

P-145 KFQ3284K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,322 4,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 24,16000 = 1,27927

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,76000 = 1,09924

Subtotal: 2,37851 2,37851

Materials

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

BFQ3284A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 1,74000 = 1,77480

Subtotal: 1,83980 1,83980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03568

COST DIRECTE 4,25399
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50923

P-146 KFQ3285K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,354 5,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,075 /R x 20,76000 = 1,14993

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 24,16000 = 1,33826

Subtotal: 2,48819 2,48819

Materials

BFQ3285A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 2,26000 = 2,30520
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BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

0,500      x 0,13000 = 0,06500

Subtotal: 2,37020 2,37020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03732

COST DIRECTE 4,89571
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,29374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,18946

P-147 KFQ33A9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,420 6,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,080 /R x 24,16000 = 1,36113

A013M000 h Ajudant muntador 0,080 /R x 20,76000 = 1,16958

Subtotal: 2,53071 2,53071

Materials

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500      x 0,17000 = 0,08500

BFQ33A9A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,29000 = 3,35580

Subtotal: 3,44080 3,44080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03796

COST DIRECTE 6,00947
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,37004

P-148 KFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,497 7,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 24,16000 = 1,45251

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 20,76000 = 1,24810

Subtotal: 2,70061 2,70061

Materials

BFQ33CBA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 4,52000 = 4,61040
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BFYQ3080 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

0,500      x 0,22000 = 0,11000

Subtotal: 4,72040 4,72040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04051

COST DIRECTE 7,46152
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,90921

KG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment.Inclou tot el cablejat electric interior
del quadre, amb cable lliure d'halogens, terminals,
connectors posta a terra, verificació quadre i
senyalització.

Rend.: 1,000 263,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,26000 = 0,58150

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 20,73000 = 0,51825

Subtotal: 1,09975 1,09975

Materials

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,52000 = 1,52000

BG144B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 246,03000 = 246,03000

Subtotal: 247,55000 247,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01650

COST DIRECTE 248,66625
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,91997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,58622

KG146B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i
metàl·lica amb porta, per a divuit fileres de vint-i-dos
mòduls i muntada superficialment. Inclou tot el
cablejat electric interior del quadre, amb cable lliure
d'halogens, terminals, connectors, posta a terra,
proves elèctriques i senyalització.

Rend.: 0,004 589,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 20,73000 = 129,56250

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,26000 = 145,37500

Subtotal: 274,93750 274,93750

Materials

BG146B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i
metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos
mòduls i per a muntar superficialment

1,000      x 275,54000 = 275,54000

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,52000 = 1,52000
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Subtotal: 277,06000 277,06000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,12406

COST DIRECTE 556,12156
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 33,36729

COST EXECUCIÓ MATERIAL 589,48886

P-149 KG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,169 7,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,100 /R x 20,73000 = 1,77331

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 2,98460

Subtotal: 4,75791 4,75791

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 1,94000 = 1,94000

Subtotal: 2,26000 2,26000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07137

COST DIRECTE 7,08928
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51464

P-150 KG161822 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

Rend.: 1,206 25,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,550 /R x 23,26000 = 10,60779

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,73000 = 2,57836

Subtotal: 13,18615 13,18615

Materials

BG161822 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000      x 10,11000 = 10,11000

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 10,43000 10,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19779

COST DIRECTE 23,81394
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,42884

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,24278
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P-151 KG22H515 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 sobre sostremort

Rend.: 1,219 1,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,73000 = 0,34011

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,30530

Subtotal: 0,64541 0,64541

Materials

BG22H510 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,50000 = 0,51000

Subtotal: 0,51000 0,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00968

COST DIRECTE 1,16509
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23500

P-152 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,235 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,30134

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,73000 = 0,33571

Subtotal: 0,63705 0,63705

Materials

BG22H710 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,68000 = 0,69360

Subtotal: 0,69360 0,69360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00956

COST DIRECTE 1,34021
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,42062
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P-153 KG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,282 1,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,73000 = 0,32340

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,29030

Subtotal: 0,61370 0,61370

Materials

BG22H810 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,90000 = 0,91800

Subtotal: 0,91800 0,91800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00921

COST DIRECTE 1,54091
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,09245

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63336

P-154 KG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,391 2,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,73000 = 0,29806

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,26755

Subtotal: 0,56561 0,56561

Materials

BG22H910 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,35000 = 1,37700

Subtotal: 1,37700 1,37700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00848

COST DIRECTE 1,95109
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06816
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KG22HA11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,532 2,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,24292

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,73000 = 0,27063

Subtotal: 0,51355 0,51355

Materials

BG22HA10 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 1,80000 = 1,83600

Subtotal: 1,83600 1,83600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00770

COST DIRECTE 2,35725
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,14144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,49869

KG22HB11 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Rend.: 1,875 3,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,26000 = 0,19849

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,73000 = 0,22112

Subtotal: 0,41961 0,41961

Materials

BG22HB10 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de
gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,020      x 2,85000 = 2,90700

Subtotal: 2,90700 2,90700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00629

COST DIRECTE 3,33290
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,19997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,53288
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P-155 KG2A4P15 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 60x 150 mm, amb 1 compartiment, de
color blanc, muntada sobre paraments

Rend.: 2,750 25,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,130 /R x 23,26000 = 1,09956

A013H000 h Ajudant electricista 0,065 /R x 20,73000 = 0,48998

Subtotal: 1,58954 1,58954

Materials

BG2A4PB5 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a
distribució, de 60x150 mm, amb 4 compartiments
com a màxim, de color blanc

1,020      x 22,00000 = 22,44000

BGW2A800 u Part proporcional d'accessoris per a canals
plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 22,85000 22,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02384

COST DIRECTE 24,46338
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,46780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,93119

P-156 KG312226 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,375 1,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,20300

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 20,73000 = 0,18092

Subtotal: 0,38392 0,38392

Materials

BG312220 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,77000 = 0,78540

Subtotal: 0,78540 0,78540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00576

COST DIRECTE 1,17508
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,07050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24558

KG312236 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,407 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 20,73000 = 0,17680
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,19838

Subtotal: 0,37518 0,37518

Materials

BG312230 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de
secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,03000 = 1,05060

Subtotal: 1,05060 1,05060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00563

COST DIRECTE 1,43141
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51729

P-157 KG312326 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
canal o safata

Rend.: 1,407 1,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,19838

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 20,73000 = 0,17680

Subtotal: 0,37518 0,37518

Materials

BG312320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 0,94000 = 0,95880

Subtotal: 0,95880 0,95880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00563

COST DIRECTE 1,33961
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,41998

P-158 KG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,563 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 20,73000 = 0,15916

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,17858

Subtotal: 0,33774 0,33774

Materials

BG312330 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,30000 = 1,32600
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Subtotal: 1,32600 1,32600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00507

COST DIRECTE 1,66881
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,10013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76893

P-159 KG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,750 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 20,73000 = 0,14215

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,15950

Subtotal: 0,30165 0,30165

Materials

BG312340 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,65000 = 1,68300

Subtotal: 1,68300 1,68300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00452

COST DIRECTE 1,98917
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10853

KG312536 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,750 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,15950

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 20,73000 = 0,14215

Subtotal: 0,30165 0,30165

Materials

BG312530 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,65000 = 1,68300

Subtotal: 1,68300 1,68300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00452

COST DIRECTE 1,98917
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10853
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KG312546 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 2,250 2,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 23,26000 = 0,12405

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 20,73000 = 0,11056

Subtotal: 0,23461 0,23461

Materials

BG312540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,31000 = 2,35620

Subtotal: 2,35620 2,35620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00352

COST DIRECTE 2,59433
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,74999

KG312556 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
canal o safata

Rend.: 1,532 4,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 23,26000 = 0,48585

A013H000 h Ajudant electricista 0,032 /R x 20,73000 = 0,43300

Subtotal: 0,91885 0,91885

Materials

BG312550 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

1,020      x 3,32000 = 3,38640

Subtotal: 3,38640 3,38640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01378

COST DIRECTE 4,31903
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25914

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,57817

KG312566 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
canal o safata

Rend.: 1,875 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 23,26000 = 0,39697
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A013H000 h Ajudant electricista 0,032 /R x 20,73000 = 0,35379

Subtotal: 0,75076 0,75076

Materials

BG312560 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

1,020      x 4,94000 = 5,03880

Subtotal: 5,03880 5,03880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01126

COST DIRECTE 5,80082
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14887

KG312576 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
canal o safata

Rend.: 2,173 8,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,73000 = 0,38159

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,42816

Subtotal: 0,80975 0,80975

Materials

BG312570 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

1,020      x 7,35000 = 7,49700

Subtotal: 7,49700 7,49700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01215

COST DIRECTE 8,31890
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,49913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,81803

P-160 KG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 4,250 12,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,73000 = 0,19511

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,21892

Subtotal: 0,41403 0,41403

Materials

BG312580 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar,
de secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 11,18000 = 11,40360
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Subtotal: 11,40360 11,40360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00621

COST DIRECTE 11,82384
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,53327

KG325124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,157 0,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,30156

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,73000 = 0,26876

Subtotal: 0,57032 0,57032

Materials

BG325120 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,23000 = 0,23460

Subtotal: 0,23460 0,23460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00855

COST DIRECTE 0,81347
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,04881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86228

KG325134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,188 0,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,73000 = 0,26174

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,29369

Subtotal: 0,55543 0,55543

Materials

BG325130 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

1,020      x 0,36000 = 0,36720

Subtotal: 0,36720 0,36720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00833

COST DIRECTE 0,93096
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,05586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98682
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KG325144 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,250 1,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 20,73000 = 0,24876

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 23,26000 = 0,27912

Subtotal: 0,52788 0,52788

Materials

BG325140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,020      x 0,54000 = 0,55080

Subtotal: 0,55080 0,55080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00792

COST DIRECTE 1,08660
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,06520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15179

KG325154 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,181 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,040 /R x 20,73000 = 0,70212

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 23,26000 = 0,78781

Subtotal: 1,48993 1,48993

Materials

BG325150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,020      x 0,80000 = 0,81600

Subtotal: 0,81600 0,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02235

COST DIRECTE 2,32828
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46798

KG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50
mm2, muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,139 12,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,73000 = 5,46005

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 23,26000 = 4,08428

Subtotal: 9,54433 9,54433

Materials
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BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,020      x 1,85000 = 1,88700

Subtotal: 2,03700 2,03700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14316

COST DIRECTE 11,72449
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,70347

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,42796

KG415DCH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
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 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 3,000 56,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 1,38200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,210 /R x 23,26000 = 1,62820

Subtotal: 3,01020 3,01020

Materials

BG415DCH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
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 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 49,39000 = 49,39000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 49,81000 49,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04515

COST DIRECTE 52,86535
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,17192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,03727

P-161 KG49US40 u Interruptor horari digital, amb programa anual
astronòmic, amb capacitat per al control
d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de
sensors en funció exclusivament de les coordenades
geogràfiques i de la data i la hora, amb possibilitat de
decalatge de fins a 1 hora respecte al temps
programat, apagat nocturn programable, alimentació
a 230 V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte
inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000 180,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,73000 = 6,21900

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,26000 = 6,97800

Subtotal: 13,19700 13,19700

Materials
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BG49US40 u Interruptor horari digital, amb programa anual
astronòmic, amb capacitat per al control
d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de
sensors en funció exclusivament de les coordenades
geogràfiques i de la data i la hora, amb possibilitat de
decalatge de fins a 1 hora respecte al temps
programat, apagat nocturn programable, alimentació
a 230 V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte
inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 156,78000 = 156,78000

Subtotal: 156,78000 156,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19796

COST DIRECTE 170,17496
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,21050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,38545

KG61CSF9 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 fileres, amb capacitat per a 9
mecanismes modulars, muntat superficialment

Rend.: 1,000 33,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,066 /R x 20,73000 = 1,36818

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,26000 = 8,14100

Subtotal: 9,50918 9,50918

Materials

BG61CSF9 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de 3 fileres, amb capacitat per a 9
mecanismes modulars, per a muntar superficialment

1,000      x 22,04000 = 22,04000

Subtotal: 22,04000 22,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14264

COST DIRECTE 31,69182
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,90151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,59333

P-162 KG6211E1 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250
V, amb tecla, preu econòmic, encastat

Rend.: 1,247 11,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 2,79791

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,73000 = 2,21098

Subtotal: 5,00889 5,00889

Materials

BG6211E1 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250
V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar

1,000      x 5,83000 = 5,83000

Subtotal: 5,83000 5,83000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07513

COST DIRECTE 10,91402
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,65484

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,56886

P-163 KG621HD1 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

Rend.: 1,254 11,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,73000 = 2,19864

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 2,78230

Subtotal: 4,98094 4,98094

Materials

BG621HD1 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a
encastar

1,000      x 6,01000 = 6,01000

Subtotal: 6,01000 6,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07471

COST DIRECTE 11,06565
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,66394

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,72959

P-164 KG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret,
bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa, preu econòmic, muntada sobre
caixa o bastidor

Rend.: 1,151 7,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,73000 = 2,39539

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,03128

Subtotal: 5,42667 5,42667

Materials

BG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret,
bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa, preu econòmic, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000      x 1,70000 = 1,70000

Subtotal: 1,70000 1,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08140

COST DIRECTE 7,20807
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,43248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,64055

KG645175 u Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250
V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
econòmic, muntat sobre bastidor o caixa

Rend.: 1,000 10,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,26000 = 3,48900

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,73000 = 2,75709

Subtotal: 6,24609 6,24609

Materials

BG645175 u Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250
V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa

1,000      x 3,52000 = 3,52000

Subtotal: 3,52000 3,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09369

COST DIRECTE 9,85978
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,45137

P-165 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,506 34,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,73000 = 3,44124

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,26000 = 3,86122

Subtotal: 7,30246 7,30246

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 24,99000 = 24,99000

Subtotal: 24,99000 24,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10954

COST DIRECTE 32,40200
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,94412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,34612

P-166 KJ13B61S u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals i amb mig peu

Rend.: 2,747 126,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,375 /R x 24,16000 = 3,29814

A013J000 h Ajudant lampista 0,094 /R x 20,73000 = 0,70936

Subtotal: 4,00750 4,00750

Materials

BJ13B61S u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 115,19000 = 115,19000

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

0,025      x 14,13000 = 0,35325

Subtotal: 115,54325 115,54325
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10019

COST DIRECTE 119,65094
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,17906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,82999

KJ2ZB394 u Aixeta de de pas de polibutilè per a roscar, de
diàmetre nominal 25 mm, amb regulador ocult,
col·locada encastada

Rend.: 1,450 25,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 20,73000 = 1,07224

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 24,16000 = 4,99862

Subtotal: 6,07086 6,07086

Materials

BJ2ZBB93 u Aixeta de de pas de polibutilè per a roscar, de
diàmetre nominal 25 mm, amb regulador ocult

1,000      x 17,75000 = 17,75000

Subtotal: 17,75000 17,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09106

COST DIRECTE 23,91192
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,43472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,34664

KJASJÑSKL ut Instal.lació d'un parallamps equipat amb un terminal
sistema ingesco pdc (Parallamps normalitzat) o
similar, amb peces d'adaptació, màstil de fins a 6
metres d'acer galvanitat, abraçaderes fixació cablejat,
50 cable de coure de 50 mm2 amb tub de protecció
baixant, ancaltge placa, amb via de xispes, sistema
de posada a terra amb electrodes, piques, pont de
comprovació arqueta de registre, tub d'humidificació,
compost mineral Quibacsol G o similar, amb
comptador de raig CDR-1 i mesurador de corrent
PCS o similar. Inclou tota l'obra civil i materials per a
la seva instal.lació amb certiificat d'inspecció de la
instal.lació emesa per una ENAC

Rend.: 1,000 3.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

KY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de
sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a
350 mm de fondària

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,45000 = 4,86250

Subtotal: 4,86250 4,86250

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,250 /R x 8,56000 = 2,14000

Subtotal: 2,14000 2,14000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07294

COST DIRECTE 7,07544
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,42453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49996

P-167 KY03U003 u Forat sobre estructura de formigó armat de fins a 100
mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb
picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat,
o amb qualsevol altre sistema que permete l'orifici pel
pas d'instal.lacions

Rend.: 1,000 26,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,428 /R x 19,52000 = 8,35456

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,428 /R x 23,38000 = 10,00664

Subtotal: 18,36120 18,36120

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,353 /R x 8,56000 = 3,02168

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,398 /R x 8,54000 = 3,39892

Subtotal: 6,42060 6,42060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27542

COST DIRECTE 25,05722
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,50343

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,56065

KY03U005 u Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas
d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb
mitjans manuals

Rend.: 1,000 29,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,400 /R x 19,52000 = 27,32800

Subtotal: 27,32800 27,32800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40992

COST DIRECTE 27,73792
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,66428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,40220

P0000001 u Unitat exterior de recuperació de calor
PURY-P700YSLM-A1, INVERTER (Serie R2), gama
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de
68.800 Frig/h i 75.700 Kcal/h.

Rend.: 1,000 26.217,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P0000002 u Unitat exterior de recuperació de calor
PURY-P500YSLM-A1, INVERTER (Serie R2), gama
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de
50.000 Frig/h i 54.200 Kcal/h.

Rend.: 1,000 17.915,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-168 P0000003 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P63VBM-E,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 6300 Frig/h i 6880 Kcal/h.

Rend.: 1,000 1.379,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P0000004 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P32VBM-E,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 3150 Frig/h i 3400 Kcal/h.

Rend.: 1,000 1.134,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-169 P0000005 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P25VBM-E,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2400 Frig/h i 2800 Kcal/h.

Rend.: 1,000 1.120,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P0000006 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P20VBM-E,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 1900 Frig/h i 2200 Kcal/h.

Rend.: 1,000 1.106,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P0000007 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P80VBM-E,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 8000 Frig/h i 8600 Kcal/h.

Rend.: 1,000 1.349,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-170 P0000008 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P40VBM-E,
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 4000 Frig/h i 4300 Kcal/h.

Rend.: 1,000 1.155,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-171 P0000009 u Recuperador Entàlpic LGH-100RVX-E, gama
LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
1000/750/500/250 m3/h.

Rend.: 1,000 2.465,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P0000010 u Recuperador Entàlpic LGH-200RVXT-E, gama
LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
2000/1500/1000/500 m3/h amb disposició horitzontal.

Rend.: 1,000 5.705,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P0000011 u Recuperador Entàlpic LGH-50RVX-E, gama
LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
500/375/250/125 m3/h.

Rend.: 1,000 1.434,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P0000012 u Recuperador Entàlpic LGH-80RVX-E, gama
LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de
800/600/400/200 m3/h.

Rend.: 1,000 2.212,70 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-172 P0000013 u Controlador BC principal CMB-P1016V-GA1, serie
BIG-R2, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 16 sortides.

Rend.: 1,000 6.064,10 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P0000014 u Controlador BC principal CMB-P1016V-HA1, serie R2
_YHM, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 16 sortides.

Rend.: 1,000 6.721,40 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-173 P0000015 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides.

Rend.: 1,000 70,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-174 P0000016 u Kit d'unió CMY-R160-J, gama CITY MULTI de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides.

Rend.: 1,000 73,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-175 P0000017 u Control Centralizat de Sistema AT-50B, pantalla
retroil·luminada tàctil 5'', gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, per a 50 g./50 uds. Font
d'alimentació inclosa.

Rend.: 1,000 1.287,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-176 P0000018 u Control Remot Senzill (Deluxe) PAR-32MAA, gama
MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 1 g./16
uds, amb pantalla LCD retroil·luminada.

Rend.: 1,000 104,30 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-177 P0000019 u Lumenera per encastar Coreline Panel Led 60x60cm
RC125B o similar per a muntatge en sostre, placa de
base o carril, amb módul LED FreshFood y óptica
52W

Rend.: 1,000 96,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-178 P0000020 u Lumenera de superfície Coreline estanca Led
WT120C o similar per a muntatge en sostre, placa de
base o carril, amb módul LED FreshFood y óptica
39W

Rend.: 1,000 105,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-179 P0000022 u Aplic adosable WL120V Led Philips o similar per a
muntatge adosable, placa de base o carril, amb
módul LED FreshFood y óptica 24W. Versions
Circular i rectangular

Rend.: 1,000 50,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-180 P0000024 u Dicroïca Zadora Led Philips o similar per a muntatge
empotrable, placa de base o carril, amb módul LED
FreshFood y óptica 6,8W

Rend.: 1,000 20,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P0000026 u Aplic Racoon Led Philips o similar per a muntatge
exterior, amb equip equivalent a 4W

Rend.: 1,000 1,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P0000050 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder
de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 342,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 20,73000 = 4,14600

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 23,26000 = 5,34980

Subtotal: 9,49580 9,49580

Materials

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,42000 = 0,42000

BG482325 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 313,15000 = 313,15000

Subtotal: 313,57000 313,57000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14244

COST DIRECTE 323,20824
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 19,39249

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,60073

P-181 P0000071 Pa Treballs corresponents a la posada en marxa i
connexió de máquinas existents a la nova instal.lació
,ajust i equilibrat de la instal·lació.

Rend.: 1,000 850,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-182 P0000072 Pa Preparació de tota la documentació final de la
instal·lació, incloent proves realitzades, instruccions
d'operació i manuals de manteniment.

Rend.: 1,000 180,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-183 P0000073 Pa Realització del projecte per un tècnic competent visat
per el seu Col·legi Oficial, incloent la tramitació i
obtenció dels permisos i llicències corresponents
davant els Organismes Oficials competents.
S'inclouen probes necessàries, visats i taxes.

Rend.: 1,000 720,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-184 P0000091 Pa Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1

Rend.: 1,000 823,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-185 P00010002 u Unitat exterior PUHZ-ZRP35VKA, Standard
INVERTER, gama Mr Slim (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 3.920 Frig/h i 3.500 Kcal/h. Inclou la
instal.lació d'un indicador de temperatura exterior i les
proteccions tèrmiques i diferencials al quadre de
maniobra i protecció.

Rend.: 1,000 1.844,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-186 P00010003 u Unitat interior tipus SPLIT PKA-RP35HAL, gama Mr
SLIM (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.920
Frig/h i 3.500 Kcal/h.

Rend.: 1,000 934,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-187 P00020002 u Unitat exterior de recuperació de calor
PURY-P250YLM-A1, INVERTER (Serie R2), gama
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de
28.000 Frig/h i 25.000 Kcal/h. Inclou les proteccions
tèrmiques i diferencials al quadre de maniobra i
protecció.

Rend.: 1,000 12.658,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-188 PREUCONT01 PA Retirada de runa i banals existents de la fase anterior Rend.: 1,000 1.859,20 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-189 PREUCONT02 PA Tall de parets i repicat per execució de lligades al
mantenir trams

Rend.: 1,000 340,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-190 PREUCONT03 PA Execució de rases en paviment per a col.locació de
tubs de sanejament

Rend.: 1,000 320,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-191 PREUCONT04 PA Actualització clima de projecte descatalogat a
maquinaria actual

Rend.: 1,000 21.566,09 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-192 PREUCONT05 u Modificació connexions d'instal.lació d'aigua Rend.: 1,000 1.635,10 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-193 PREUCONT06 u Muntatge passador + casquillo metàl.lic embutit a
terra per a passador de portes exteriors.

Rend.: 1,000 101,42 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-194 PREUCONT07 PA Torretes i adequació de punts de treball a taules. Rend.: 1,000 2.149,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________
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1A231NC2 m2 Subministre i instal.lació de porta interior de fusta,
pintada, amb porta de fulles batents de fusta, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta.
m2 de buit d'obra

Rend.: 1,000 187,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAQVC15E u Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,408      x 271,76074 = 110,87838

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

2,000      x 18,72018 = 37,44036

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

2,810      x 2,72597 = 7,65998

EAPLAABD u Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408      x 50,79000 = 20,72232

Subtotal: 176,70104 176,70104

COST DIRECTE 176,70104
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,60206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 187,30310

P-22 1P141233 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus universal amb tapa, de preu alt
encastada, amb marc per a mecanisme universal,
amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a
protecció de conductors elèctrics de material plàstic,
cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada

Rend.: 1,000 49,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

1,000      x 1,98300 = 1,98300

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

0,500      x 17,78059 = 8,89030

EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

1,000      x 3,39492 = 3,39492

EP411124 m Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat
en tub

6,000      x 0,94515 = 5,67090

EP141233 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu alt,
encastada

1,000      x 19,41130 = 19,41130

EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

6,000      x 1,14536 = 6,87216

Subtotal: 46,22258 46,22258
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COST DIRECTE 46,22258
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,77335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,99593

1P53F513 u Presa de senyal telefònica de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ11 simple,
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu alt, encastada, amb marc per a l'adaptació de
mecanismes modulars a caixa universal d'1 element
de preu alt, amb tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable
per a intercomunicador

Rend.: 1,000 97,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

1,000      x 1,98300 = 1,98300

EG675213 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa universal, d'1 element, amb bastidor per a caixa
universal, preu alt, col·locat

1,000      x 4,19429 = 4,19429

EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

8,000      x 1,14536 = 9,16288

EP271B03 m Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

8,000      x 6,99887 = 55,99096

EP538113 u Presa de senyal telefònica de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ11 simple,
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

1,000      x 11,96060 = 11,96060

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

0,500      x 17,78059 = 8,89030

Subtotal: 92,18203 92,18203

COST DIRECTE 92,18203
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,53092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,71295

P-23 1P739JD3 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes,
amb capacitat per a 6 mecanismes modulars ref.
51000003-030 de la serie Caixes de paret superfície
Simon 500 CIMA de SIMON , muntat superficialment

Rend.: 1,000 62,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

1,000      x 20,55493 = 20,55493

EG675423 u Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular, de 2 mòduls, amb bastidor per a
caixa rectangular, preu alt, col·locat

1,000      x 4,69031 = 4,69031

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 60332-1-2, col·locat sota tub o

12,000      x 1,29291 = 15,51492
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canal

EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

6,000      x 1,14536 = 6,87216

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

0,500      x 17,78059 = 8,89030

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

1,000      x 1,98300 = 1,98300

Subtotal: 58,50562 58,50562

COST DIRECTE 58,50562
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,51034

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,01596

P-24 1P739SD3 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes,
amb capacitat per a 4 mecanismes modulars ref.
51000002-030 de la serie Caixes de paret superfície
Simon 500 CIMA de SIMON , muntat superficialment

Rend.: 1,000 60,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EP7382D3 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

1,000      x 20,55493 = 20,55493

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

0,500      x 17,78059 = 8,89030

EG225711 m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

6,000      x 1,14536 = 6,87216

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

1,000      x 1,98300 = 1,98300

EG675B23 u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu alt,
col·locat

1,000      x 2,89492 = 2,89492

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 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

12,000      x 1,29291 = 15,51492

Subtotal: 56,71023 56,71023

COST DIRECTE 56,71023
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,40261

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,11284

4Y031111 u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre
5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant,
inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i
transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus

Rend.: 1,000 7,86 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

0,015      x 22,61000 = 0,33915

KY031000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de
sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a
350 mm de fondària

1,000      x 7,07544 = 7,07544

Subtotal: 7,41459 7,41459

COST DIRECTE 7,41459
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,44488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85947

P0000060 u Caixa de mecanismes per a centralització d'enceses,
amb 27 polsadors tipus mod.1mòd.estret,10A/250V,
muntat en superfície

Rend.: 1,000 305,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KG645175 u Polsador de tipus modular d'1 mòdul estret, 10 A 250
V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu
econòmic, muntat sobre bastidor o caixa

26,000      x 9,85978 = 256,35428

KG61CSF9 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball de 3 fileres, amb capacitat per a 9
mecanismes modulars, muntat superficialment

1,000      x 31,69182 = 31,69182

Subtotal: 288,04610 288,04610

COST DIRECTE 288,04610
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,28277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,32887

P0000061 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, amb 4 preses de corrent (2P+T) de
10/16 A i tapa color blanc, enrasada a taula

Rend.: 1,000 55,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EG638155 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls
estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa protegida, preu econòmic,
muntada sobre caixa o bastidor

4,000      x 8,06978 = 32,27912

EG6112D0 u Caixa de mecanismes per a paviment, de material
plàstic, rectangular, amb capacitat per a 4
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets,
col·locada enrassada amb el paviment

1,000      x 19,88798 = 19,88798

Subtotal: 52,16710 52,16710

COST DIRECTE 52,16710
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,13003

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,29713
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Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
Titol 3 01  IMPLANTACIONS D'OBRA

1 K1641011 u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 02  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 01  ENDERROCS
Titol 4 02  ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 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 G6 14,860 2,750 40,865 C#*D#*E#*F#
2 G5 14,920 2,750 41,030 C#*D#*E#*F#
3 G4 14,420 2,750 39,655 C#*D#*E#*F#
4 G3 14,920 2,750 2,000 82,060 C#*D#*E#*F#
5 G1/G2 7,850 2,750 21,588 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,198

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 02  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 01  ENDERROCS
Titol 4 04  ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ

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 Pl. baixa 11,680 11,680 C#*D#*E#*F#
2 1,270 1,270 C#*D#*E#*F#
3 2,330 2,330 C#*D#*E#*F#
4 0,690 0,690 C#*D#*E#*F#
5 0,640 0,640 C#*D#*E#*F#
6 10,730 10,730 C#*D#*E#*F#
7 6,420 6,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,760

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 02  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 3 02  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 01  TRANSPORT I DISPOSICIÓ DE RESIDUS

EUR
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1 K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

AMIDAMENT DIRECTE 43,290

2 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 43,290

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 01  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

1 E6123R12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de 290x140x290 mm , per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

AMIDAMENT DIRECTE 315,550

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 02  DIVISÒRIES AMB MAMPARES

1 E66E05B9 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre
revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat
de 3+3 de gruix, amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, espai interior reblert
de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria
oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 24,810

2 E66E33M6 m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de
pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat

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

1 P2 1,700 2,150 3,655 C#*D#*E#*F#
2 P4 0,900 2,150 1,935 C#*D#*E#*F#
3 P5 0,900 2,150 1,935 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,525

3 EC1F1M43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 1
butiral de color estàndard de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

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

1 Aula 2 0,590 2,500 1,475 C#*D#*E#*F#
2 Acollida infants 0,450 2,500 1,125 C#*D#*E#*F#
3 0,400 2,500 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,600

4 EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 0102011 PA Reparació de vidre existent

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EAM11AD5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada 6+6 de gruix, amb una fulla batent, una tarja lateral i una tarja
superior, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 15,550

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Titol 3 04  CAIXA PER A PORTES CORREDISSES

1 EAND1940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum
de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada

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

1 P3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 05  AÏLLAMENTS
Titol 3 01  AÏLLAMENT TÈRMICS

1 E7C9TNK2L3P1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 3,429 m2.K/W ref. KI0004 de la serie
Ultracoustic 7 (DP 7) de KNAUF INSULATION , col·locada amb adhesiu de formulació específica

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

1 Pl. primera 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
2 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
4 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
5 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

EUR
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7 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
8 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

10 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
11 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
13 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
14 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
16 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#
17 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
19 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
20 3,510 3,510 C#*D#*E#*F#
21 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
23 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
24 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
26 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
27 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
29 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
30 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
32 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
33 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
34 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
35 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
36 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
37 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
38 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
39 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
40 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
41 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
42 1,050 1,050 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
44 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
45 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
46 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
47 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
48 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
49 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
50 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
51 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
52 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
53 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
54 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
55 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
56 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
57 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
58 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
59 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
60 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
61 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
62 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
63 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

AMIDAMENTS Data: 21/07/22 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 148,010

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 05  AÏLLAMENTS
Titol 3 02  AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

1 E7D21723 m2 Projecció de ciment perlita vermiculita amb morter ignífug EI 120 o superior, projectat sobre forjat, parets o
bigues. Inclou tots els materials necessari i treballs previs per a la correcte adherencia de la perlita vermiculita.
S'inclou certificat tècnic emès per tècnic comptent de la projecció realitzada segons fabricant indicant que els
gruixos i l'aplicació és correcte per una protecció de l'estructura EI 120.

AMIDAMENT DIRECTE 63,620

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 05  AÏLLAMENTS
Titol 3 03  COBERTES

1 K5ZR1G0U PA Reparació de cobertes, amb substitució de peces trencades i soltes, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor i transport a dipòsit controlat

AMIDAMENT DIRECTE 0,500

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 01  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

1 E81131B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
deixat de regle

AMIDAMENT DIRECTE 45,900

2 E81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista 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 Aula 1 14,860 2,500 37,150 C#*D#*E#*F#
2 Aula 2 15,530 2,500 38,825 C#*D#*E#*F#
3 Acollida infants 24,480 2,500 61,200 C#*D#*E#*F#
4 Sala jocs 4,100 2,500 10,250 C#*D#*E#*F#
5 Casal jove 15,500 2,500 38,750 C#*D#*E#*F#
6 Despatx 3 7,740 2,500 19,350 C#*D#*E#*F#
7 Despatx 4 4,400 2,500 11,000 C#*D#*E#*F#
8 Aula 3 21,780 2,500 54,450 C#*D#*E#*F#
9 Aula 4 21,940 2,500 54,850 C#*D#*E#*F#

10 Aula 5 22,370 2,500 55,925 C#*D#*E#*F#
11 Distribuïdor 47,840 2,500 119,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 501,350

Obra 01 PRESSUPOST 16_05

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

AMIDAMENTS Data: 21/07/22 Pàg.: 6

Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 02  ENRAJOLATS

1 E82C1T1K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 45,900

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 03  APLACATS

1 E86BADA7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix, acabat anoditzat color a definir per la
direcció facultativa, tallat a mida, amb plecs i peces especials, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
perfileria  amb muntants cada 60 cm, amb tots els elements inclossos per la seva instal.lació.

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

1 Pl. primera 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#
2 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
4 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
5 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
7 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
8 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

10 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
11 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
13 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
14 1,760 1,760 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
16 3,440 3,440 C#*D#*E#*F#
17 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
18 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
19 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
20 3,510 3,510 C#*D#*E#*F#
21 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
22 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
23 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
24 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
26 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
27 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
28 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
29 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
30 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
31 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
32 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
33 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
34 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
35 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
36 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
37 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

AMIDAMENTS Data: 21/07/22 Pàg.: 7

38 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
39 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
40 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
41 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
42 1,050 1,050 C#*D#*E#*F#
43 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
44 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#
45 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
46 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
47 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
48 1,100 1,100 C#*D#*E#*F#
49 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
50 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
51 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
52 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
53 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
54 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#
55 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
56 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
57 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
58 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
59 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#
60 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#
61 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
62 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
63 1,000 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,010

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 04  CELS RASOS

1 E8442102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

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

1 Aula 1 26,630 26,630 C#*D#*E#*F#
2 Aula 2 29,310 29,310 C#*D#*E#*F#
3 Acollida infants 72,040 72,040 C#*D#*E#*F#
4 Serveis infantil 2,160 2,160 C#*D#*E#*F#
5 Servei adaptat 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#
6 Casal Jove 101,080 101,080 C#*D#*E#*F#
7 Despatx 4 17,950 17,950 C#*D#*E#*F#
8 Despatx 3 12,010 12,010 C#*D#*E#*F#
9 Aula 3 46,290 46,290 C#*D#*E#*F#

10 Aula 4 47,430 47,430 C#*D#*E#*F#
11 Aula 5 49,280 49,280 C#*D#*E#*F#
12 Distribuïdor 46,370 46,370 C#*D#*E#*F#
13 Sala jocs 23,490 23,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 479,290

2 E844S211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, col·locades
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre

EUR
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D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
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AMIDAMENTS Data: 21/07/22 Pàg.: 8

mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

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

1 Conductes instal.lacions
2 Pl. primera C#*D#*E#*F#
3 40x40 60,000 0,400 2,000 48,000 C#*D#*E#*F#
4 60x40 50,000 0,600 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 06  PINTATS

1 E898J2A0 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 Aula 1 14,860 2,500 37,150 C#*D#*E#*F#
2 Aula 2 15,530 2,500 38,825 C#*D#*E#*F#
3 Acollida infants 24,480 2,500 61,200 C#*D#*E#*F#
4 Sala jocs 4,100 2,500 10,250 C#*D#*E#*F#
5 Casal jove 15,500 2,500 38,750 C#*D#*E#*F#
6 Despatx 3 7,740 2,500 19,350 C#*D#*E#*F#
7 Despatx 4 4,400 2,500 11,000 C#*D#*E#*F#
8 Aula 3 21,780 2,500 54,450 C#*D#*E#*F#
9 Aula 4 21,940 2,500 54,850 C#*D#*E#*F#

10 Aula 5 22,370 2,500 55,925 C#*D#*E#*F#
11 Distribuïdor 47,840 2,500 119,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 501,350

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 06  REVESTIMENTS
Titol 3 08  ESCOPIDORS

1 E8KA6H63 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 160 mm de desenvolupament, amb 4
plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 07  PAVIMENTS
Titol 3 01  BASES

1 K93AP126 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 60 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C16-F3
segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

AMIDAMENT DIRECTE 713,810

EUR
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AMIDAMENTS Data: 21/07/22 Pàg.: 9

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 07  PAVIMENTS
Titol 3 02  PAVIMENT DE PECES CERÀMIQUES

1 E9DC1E23 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

AMIDAMENT DIRECTE 490,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 07  PAVIMENTS
Titol 3 04  SÒCOLS

1 E9UA8111 m Sòcol d'alumini anoditzat de 80 mm d'alçària, amb base portacables, col·locat amb tacs i cargols

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

1 Aula 1 14,860 14,860 C#*D#*E#*F#
2 Aula 2 15,530 15,530 C#*D#*E#*F#
3 Acollida infants 24,480 24,480 C#*D#*E#*F#
4 Sala jocs 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
5 Casal jove 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
6 Despatx 3 7,740 7,740 C#*D#*E#*F#
7 Despatx 4 4,400 4,400 C#*D#*E#*F#
8 Aula 3 21,780 21,780 C#*D#*E#*F#
9 Aula 4 21,940 21,940 C#*D#*E#*F#

10 Aula 5 22,370 22,370 C#*D#*E#*F#
11 Distribuïdor 47,840 47,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,540

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 02  TANCAMENTS INTERIORS PRACTICABLES

1 EAQF9L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, de cares llises, acabat superficial
ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les
guies de la caixa encastada

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

1 P3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment
de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

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

1 P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 EAP361F6 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment
de 160 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

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

1 P7- P8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EAPG6A96 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

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

1 P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EAPG6AF6 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a
una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

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

1 P7- P8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de cares
llises i estructura interior de fusta, col·locada

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

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

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 EAQDDB86 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària x 210 cm alçària cada
una , per a pintar, cares llises, estructura interior de fusta, totalment col·locades ferramenta i pany inclòs.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EAQDDQ86 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària x 210 cm alçària i 90
cm d'amplària x 210 cm alçària cada una , per a pintar, cares llises, estructura interior de fusta, totalment
col·locades ferramenta i pany inclòs.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 KAZGU003 u Canvi de pany per a porta d'alumini existent, amb tots els elements necesaris.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
Titol 3 03  PROTECCIONS SOLARS

1 EAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.8 m d'amplària i 2.3 m d'alçària, amb sistema
d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques
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AMIDAMENT DIRECTE 177,280

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 09  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA

1 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada
mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 KB93A010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al
suport

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 10  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
Titol 3 01  DESGUASSOS I BAIXANTS

1 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, inclòs colces, derivacions i peces especials.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, inclòs colces, derivacions i peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 ED111E81 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró, inclòs colces, derivacions i peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 ED15E771 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs colces, derivacions i peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs colces, derivacions i peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs colces, derivacions i peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 ED15J371 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 40 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs colces, derivacions
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i peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 10  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
Titol 3 02  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

1 ED3111B6 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb
5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 ED31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 ED7FP464 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 ED7FP664 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 ED7FEBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
200 mm, penjat al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 ED7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm, penjat al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 10  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
Titol 3 03  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ

1 EDN7B0K1 m Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un conducte principal i dos de tipus secundari,
col·locats amb morter 1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta

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

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

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 EDN910S3 u Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 10  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
Titol 3 04  ESCOMESA

1 1205001 u Escomesa clavegueram existent

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 11  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 01  UNITATS EXTERIORS

1 P00020002 u Unitat exterior de recuperació de calor PURY-P250YLM-A1, INVERTER (Serie R2), gama CITY MULTI (R410A)
de MITSUBISHI ELECTRIC, de 28.000 Frig/h i 25.000 Kcal/h. Inclou les proteccions tèrmiques i diferencials al
quadre de maniobra i protecció.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 P00010002 u Unitat exterior PUHZ-ZRP35VKA, Standard INVERTER, gama Mr Slim (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de
3.920 Frig/h i 3.500 Kcal/h. Inclou la instal.lació d'un indicador de temperatura exterior i les proteccions
tèrmiques i diferencials al quadre de maniobra i protecció.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 11  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 02  UNITATS INTERIORS

1 P0000003 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P63VBM-E, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 6300 Frig/h i 6880 Kcal/h.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 P0000005 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P25VBM-E, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 2400 Frig/h i 2800 Kcal/h.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 P0000008 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P40VBM-E, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC,
de 4000 Frig/h i 4300 Kcal/h.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 P0000009 u Recuperador Entàlpic LGH-100RVX-E, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de 1000/750/500/250
m3/h.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 P00010003 u Unitat interior tipus SPLIT PKA-RP35HAL, gama Mr SLIM (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.920 Frig/h i
3.500 Kcal/h.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 11  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 03  TUBS FRIGORÍFICS

1 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 265,000

2 EF5B44B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 EF5B54B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

4 EF5B64B2 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

5 EF5AA3B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 8,500

6 EF5AB4B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

AMIDAMENT DIRECTE 8,500

7 KFQ3241K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 265,000

8 KFQ3263K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

9 KFQ3284K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
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AMIDAMENT DIRECTE 240,000

10 KFQ3285K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 42,000

11 KFQ33A9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 8,500

12 KFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i
105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

AMIDAMENT DIRECTE 8,500

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 11  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 04  DISTRIBUIDORS

1 P0000013 u Controlador BC principal CMB-P1016V-GA1, serie BIG-R2, gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 16 sortides.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P0000015 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 P0000016 u Kit d'unió CMY-R160-J, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 11  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 05  ACCESSORIS

1 P0000017 u Control Centralizat de Sistema AT-50B, pantalla retroil·luminada tàctil 5'', gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC, per a 50 g./50 uds. Font d'alimentació inclosa.

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

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

2 P0000018 u Control Remot Senzill (Deluxe) PAR-32MAA, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 1 g./16 uds,
amb pantalla LCD retroil·luminada.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 11  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 06  VENTILACIÓ

1 KE51M0BA m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana de vidre per a aïllaments (MW) aglomerada amb
resines termoenduribles (<= 0,033 W/mK) 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb làmina
multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat encastat en el cel ras

AMIDAMENT DIRECTE 172,000

2 KE42Q824 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm,
autoconnectable, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 40,800

3 KD15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE 20,400

4 KEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EEKN1KG0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm,
aletes en Z i fixada al bastiment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EEK89273 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària, lacat blanc, amb plènum de connexió circular
d'acer galvanitzat, i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de regulació, de 1500 mm
de llargària, muntat suspès al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 EE4ZGJ84 u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 11  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Titol 3 07  ALTRES
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1 P0000091 Pa Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P0000071 Pa Treballs corresponents a la posada en marxa i connexió de máquinas existents a la nova instal.lació ,ajust i
equilibrat de la instal·lació.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P0000072 Pa Preparació de tota la documentació final de la instal·lació, incloent proves realitzades, instruccions d'operació i
manuals de manteniment.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P0000073 Pa Realització del projecte per un tècnic competent visat per el seu Col·legi Oficial, incloent la tramitació i obtenció
dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials competents. S'inclouen probes
necessàries, visats i taxes.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 12  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 3 01  CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS

1 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.
Inclou cartell de senyalització homolagada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EH61R799 u Suministre i instal.lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i
estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment per a la posta a terra de la
centralització de comptadors

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 KG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 IM001 UT Adequació i adaptació de les centralitzacions electriques existens

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 IM002 m Colocació de tapa protectora de safata portacables segudament fixada

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 12  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 3 02  CIRCUITS ELÈCTRICS

1 KG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2 KG312226 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció
2 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

AMIDAMENT DIRECTE 255,000

3 KG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

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

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

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 KG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

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

1 C#*D#*E#*F#
2 Endolls Blancs 765,000 765,000 C#*D#*E#*F#
3 Endolls SAI 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
4 Persianes 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#
5 Extractors 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.315,000

5 KG312326 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 canal o safata

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

1 llums 1.185,000 1.185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.185,000

6 KG22H515 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 sobre sostremort

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

AMIDAMENTS Data: 21/07/22 Pàg.: 19

AMIDAMENT DIRECTE 550,000

7 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 370,000

8 KG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

9 EG2DDBF7 m Subministre i instal.lació de safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 75 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Iinclou les
peces de connexió, derivació, girs i tots els elements necesaris per la seva instal.lació.

AMIDAMENT DIRECTE 43,420

10 EGC53B00 u SAI SALICRU 10KVA Monofasico-Monofasico (230/230 V), doble conversió o equivalents característiques
tècniques. Inclou cablejat d'entrada i sortida als quadres o subquadres SAI.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 KG161822 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 KG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 IM003 pa Adequació quadres i subquadres de comandament elèctrics

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 12  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 3 03  ENLLUMENAT

1 P0000019 u Lumenera per encastar Coreline Panel Led 60x60cm RC125B o similar per a muntatge en sostre, placa de base
o carril, amb módul LED FreshFood y óptica 52W

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

1 Pl. primera 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
9 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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11 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
12 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

2 P0000024 u Dicroïca Zadora Led Philips o similar per a muntatge empotrable, placa de base o carril, amb módul LED
FreshFood y óptica 6,8W

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

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

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P0000020 u Lumenera de superfície Coreline estanca Led WT120C o similar per a muntatge en sostre, placa de base o
carril, amb módul LED FreshFood y óptica 39W

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 P0000022 u Aplic adosable WL120V Led Philips o similar per a muntatge adosable, placa de base o carril, amb módul LED
FreshFood y óptica 24W. Versions Circular i rectangular

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 EHQL1140 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum
simètrica extensiva, de 38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 12  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 3 04  ACCESSORIS

1 KG6211E1 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 KG621HD1 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 KG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

4 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 KG49US40 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control d'instal·lacions
d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les coordenades geogràfiques i de la data
i la hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora respecte al temps programat, apagat nocturn
programable, alimentació a 230 V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EP24120A u Obreportes elèctric d'accionament manual, amb palanca de desbloqueig, encastat a la porta amb funda

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i
obreportes automàtic, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 1204001 u Punt de connexió per cortina motoritzada amb p.p de cablejat i tots els elements necessaris per la seva
instal.lació.

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 12  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 3 05  PRESSA A TERRA

1 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 12  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
Titol 3 06  ESCOMESA

1 088811 ut Treballs d'escomesa electrica companyia subminstradora

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 088457 ut Projecte de legalització elèctrica incloent inspecció entitat de control amb taxes incloses

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 14  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS
Titol 3 01  APARELLS SANITARIS

1 KJ13B61S u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat amb suports murals i amb mig peu
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EJ14B11RHDP4 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida verticalref. N377000991 + ref. N377000091 de NOKEN , amb seient
i tapa, de color blanc, infantil, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació, amb aixetes i
accessoris.

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EJ18DN1A u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica, de 150 cm de llargària, de color blanc i fins a 50 cm d'amplària,
preu superior, encastada a un taulell de cuina

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 14  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS
Titol 3 02  AIXETES I ACCESSORIS PER APARELLS SANITARIS

1 EJ2311EG 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 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EJ2851FG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb dutxa
extraïble, amb dues entrades de maniguets

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 14  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS
Titol 3 03  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER APARELLS SANITARIS
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1 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EJ38A7DG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 14  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS
Titol 3 04  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

1 EJ42U010 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

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament

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

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EQ8AU010 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 61°C, instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 15  INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS
Titol 3 01  CONTRA INCENDIS

1 EM121C06 u Subministre i instal.lació de central de detecció d'incendis convencional per a 12 zones, amb doble alimentació,
amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma, i muntada a la paret

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2 EM31261J u Subministre i instal.lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret. Inclou placa fotoluminescent de senyalització homolagada.
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 EM31321J u Subministre i senyalització d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret. Inclou placa fotoluminescent homologada

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 EH61R799 u Suministre i instal.lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i
estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

5 EG2DDBF7 m Subministre i instal.lació de safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 75 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport. Iinclou les
peces de connexió, derivació, girs i tots els elements necesaris per la seva instal.lació.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

6 EG22H711 m Subministre i instal.lació de tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

7 EG161312 u Subministre i instal.lació de caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció
IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 EM235AAA u Subministre i instal.lació de boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de
xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el
petit material auxiliar de connexió i muntatge, inclou les peces de connexió, derivació, senyalització
homologada, girs i tots els elements necesaris per la seva instal.lació. Inclou placa fotoluminescent homologada.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

9 EM235BAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre amb peu, preparada per ser muntada sobre el paviment.
BIE-25 formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , inclòs part proporcional d' accessoris i tot el
petit material auxiliar de connexió i muntatge, suports de col.locació, i qualsevol accessori per ser muntada amb
suport rígid sobre el paviment a una altura de forma que la boquilla i la vàlvula d'apertura manual i els sistema
d'apertura de l'armari estiguin com a màxim a 1,5 metres sobre el nivell del terra. Inclou placa fotoluminescent
homologada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 IM0005 u Adequar l'alçada de dos BIES a una altura de forma que la boquilla i la vàlvula d'apertura manual i els sistema
d'apertura de l'armari estiguin com a màxim a 1,5 metres sobre el nivell del terra.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 KY03U003 u Forat sobre estructura de formigó armat de fins a 100 mm de diàmetre, amb màquina de perforació amb picola
buida de corona de widia, en vertical i inclinat, o amb qualsevol altre sistema que permete l'orifici pel pas
d'instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

12 EF21A212 m Subministrament, instal·lació i muntatge de tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2,
segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, inclou
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pintat amb dues capes amb esmalt vermell i tots els colzes, tes i unions, necessàris i les seves derivacions.
Inclou treballs i peces de conexió a la xarxa general contra incendis de l'aparcament.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

13 EF22U010 m Subministrament, instal·lació i muntatge de tub d'acer galvanitzat soldat d'1'1/2 de diàmetre, segons la norma
DIN-2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, inclou pintat amb dues capes
amb esmalt vermell i tots els colzes, tes i unions, necessàris i les seves derivacions

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

14 EF22MB13 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=88.9 mm i DN= 80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 EM112120 u Subministre i instal.lació de detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment. Inclou placa fotoluminescent homologada

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

16 EG315334 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

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 EM141202 u Subministre i instal.lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament
manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment,
inclou subministre i instal.lació de placa fotoluminescent de senyalització homologada.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

18 E7D21723 m2 Projecció de ciment perlita vermiculita amb morter ignífug EI 120 o superior, projectat sobre forjat, parets o
bigues. Inclou tots els materials necessari i treballs previs per a la correcte adherencia de la perlita vermiculita.
S'inclou certificat tècnic emès per tècnic comptent de la projecció realitzada segons fabricant indicant que els
gruixos i l'aplicació és correcte per una protecció de l'estructura EI 120.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

19 EM131221 u Subministre i instal.lació de 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 ,inclou placa fotoluminescent  de senyalització homolagada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 IM0006 u Subministre i instal.lació de banderola panoràmica de sostre homologada amb indicació de la direcció de sortida
de material fotoluminescent penjada al sostre.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

21 IM0007 u Subministre i instal.lació de banderola panoràmica de sostre homologada amb indicació de sortida de material
fotoluminescent penjada al sostre.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

22 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC
d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 0,000
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23 ER3245234 u Subministre i instal.lació de barres antipànic a les fulles de les portes existents per evacuació. Inclou tots els
treballs d'adaptació, materials, tot en perfecte estat de funcionament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

24 IM00002 u Subministre i instal.lació de collarins/abraçaderes intumescents hydrafix o similar per baixants instal.lacions tant
per creuaments verticals com horitzontals de fins a un diametre interior de 160 mm amb característiques de fins
a EI 180 segons normativa UNE-EN 13501.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

25 E5353535 u Inspecció de prevenció i seguretat contra incendis de tot l'establiment del Centre Cívic per tal d'obtenir l'acta de
comprovació d'incendis emesa per part d'una entitat d'inspecció i control acreditada de la Generalitat de
Catalunya, segons determina la llei 3/2010 de 18 de febrer. S'inclou el Certificat tècnic d'adequació de tot
l'establiment del Centre Cívic a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis segons model
normalitzat per la Generalitat SP09.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 IM00001 Ut Subministre i instal.lació de sistema contra incendis per emetre missatges per megafonia en cas d'evacuació
complementari al sistema d'alarma. Inclou la central de megafonia amb sistema automàtic de gravació del
missatge d'evacuació, 6 altaveus, amb cable comunicació de seguretat resistent al foc (AS +) segons UNE EN
50200 així com qualsevol element necessari per aquest tipus d'instal.lació.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

27 IM00003 u Subministre i instal.lació de reixes intumescent EI 120 de dimensions 200 x 200 mm

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

28 IM00004 u Subministre i instal.lació de sacs intumescentes pel pas instal.lacions model Hydrafix o similar de dimensions
fins a  320 x 200  x 30 EI 240 SEGONS NORMA UNE EN 1366 i UNE EN 1363.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

29 EG21000001 m Subministrament, instal·lació i muntatge de cable detecció d'incendis 2x1,5 mm2 CAB017146 Color vermell, de
Plana Fàbrega, o d'idèntiques característiques tècniques. Mànega flexible apntallada i trenada lliure d'halògens,
altament resistent al foc durant 90 ' (AS+) PH90, segons EN 50200. Conductor de coure polit flexible classe 5
segons la norma EN 60228 amb aïllament de silicona CR1 volcanitzable al foc,. totalment instal.lat

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

1 13,000 35,000 455,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 455,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 16  INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
Titol 3 01  VEU I DADES

1 0116004 u Panell Modular Netkey

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 0116006 u Cable Cat.6 UTP LSZH

AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000

3 0116007 u Conector AMP mascle per cable aeri
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 0116008 u Mòdul RJ45 Cat.6 UTP per usuaris

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

5 0116009 u Mòdul RJ45 Cat.6 UTP per panell

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 0116010 u Placa K45 per a 1 Connector amb guardapols adaptat a caixas existents

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

7 0116011 u Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres per rack

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 0116012 u Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres per usuaris

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 0116014 u SG220-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 0116015 U Punt d'accés UAP AC PRO

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 1P739JD3 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars ref. 51000003-030 de la serie Caixes de paret superfície Simon 500
CIMA de SIMON , muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

12 1P739SD3 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb
capacitat per a 4 mecanismes modulars ref. 51000002-030 de la serie Caixes de paret superfície Simon 500
CIMA de SIMON , muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 1P141233 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal amb tapa, de preu alt encastada, amb
marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors
elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 0116016 u UAP-AC-M-PRO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 0116017 u PBE-5AC-400

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 0116022 u Optipoint Economy Plus

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000

17 KG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 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

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

18 KG2A4P15 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm, amb 1 compartiment, de color
blanc, muntada sobre paraments

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 17  TREBALLS COMPLEMENTARIS
Titol 3 01  AJUDES

1 1501001 PA Ajudes ram de paleta als diferents industrials.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 17  TREBALLS COMPLEMENTARIS
Titol 3 02  VARIS

1 1501002 PA Imprevistos a justificar

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 18  SEGURETAT I SALUT
Titol 3 01  SEGURETAT I SALUT

1 1600001 PA Seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 16_05
Capítol 19  PREUS CONTRADICTORIS

1 PREUCONT01 PA Retirada de runa i banals existents de la fase anterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PREUCONT02 PA Tall de parets i repicat per execució de lligades al mantenir trams

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PREUCONT03 PA Execució de rases en paviment per a col.locació de tubs de sanejament

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PREUCONT04 PA Actualització clima de projecte descatalogat a maquinaria actual

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PREUCONT05 u Modificació connexions d'instal.lació d'aigua

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PREUCONT06 u Muntatge passador + casquillo metàl.lic embutit a terra per a passador de portes exteriors.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PREUCONT07 PA Torretes i adequació de punts de treball a taules.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

Titol 3 01 Implantacions d'obra

1 K1641011 u Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 130)

2,82 2,000 5,64

TOTAL Titol 3 01.01.01 5,64

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 02 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 01 Enderrocs

Titol 4 02 Enderrocs de tancaments i divisòries

1 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 (P - 131)

12,24 225,198 2.756,42

TOTAL Titol 4 01.02.01.02 2.756,42

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 02 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 01 Enderrocs

Titol 4 04 Arrencades d'elements d'evacuació

1 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 132)

2,63 33,760 88,79

TOTAL Titol 4 01.02.01.04 88,79

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 02 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

Titol 3 02 Gestió de residus

Titol 4 01 Transport i disposició de residus

1 K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km
(P - 133)

5,27 43,290 228,14

2 K2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 134)

13,52 43,290 585,28

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 813,42

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Titol 3 01 Parets i envans d'obra de fàbrica

EUR
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1 E6123R12 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de
290x140x290 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P -
26)

14,05 315,550 4.433,48

TOTAL Titol 3 01.04.01 4.433,48

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Titol 3 02 Divisòries amb mampares

1 E66E05B9 m2 Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de
partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16
mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar
de seguretat de 3+3 de gruix, amb persiana veneciana d'alumini de 16
mm de lamel·la entre els vidres, espai interior reblert de llana mineral
de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de
suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts
termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers,
col·locada (P - 27)

138,11 24,810 3.426,51

2 E66E33M6 m2 Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40
mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a
mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat (P - 28)

223,97 7,525 1.685,37

3 EC1F1M43 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12
mm i lluna de 8+8 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de
lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 55)

95,39 3,600 343,40

4 EAMW2002 u Pany per a porta de vidre, col·locat (P - 43) 170,81 1,000 170,81

5 EAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment (P - 42) 197,78 1,000 197,78

6 0102011 PA Reparació de vidre existent (P - 1) 790,00 2,000 1.580,00

7 EAM11AD5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada 6+6 de gruix, amb una
fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 41)

344,85 15,550 5.362,42

TOTAL Titol 3 01.04.02 12.766,29

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Titol 3 04 Caixa per a portes corredisses

1 EAND1940 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 90x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb
plaques de guix laminat, muntada (P - 44)

199,67 2,000 399,34

TOTAL Titol 3 01.04.04 399,34

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 05 AÏLLAMENTS

Titol 3 01 Aïllament tèrmics

EUR
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1 E7C9TNK2L3P1m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,035 W/mK i resistència tèrmica >= 3,429 m2.K/W ref. KI0004 de la
serie Ultracoustic 7 (DP 7) de KNAUF INSULATION , col·locada amb
adhesiu de formulació específica (P - 29)

22,15 148,010 3.278,42

TOTAL Titol 3 01.05.01 3.278,42

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 05 AÏLLAMENTS

Titol 3 02 Aïllament contra el foc

1 E7D21723 m2 Projecció de ciment perlita vermiculita amb morter ignífug EI 120 o
superior, projectat sobre forjat, parets o bigues. Inclou tots els
materials necessari i treballs previs per a la correcte adherencia de la
perlita vermiculita.
S'inclou certificat tècnic emès per tècnic comptent de la projecció
realitzada segons fabricant indicant que els gruixos i l'aplicació és
correcte per una protecció de l'estructura EI 120. (P - 30)

18,05 63,620 1.148,34

TOTAL Titol 3 01.05.02 1.148,34

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 05 AÏLLAMENTS

Titol 3 03 Cobertes

1 K5ZR1G0U PA Reparació de cobertes, amb substitució de peces trencades i soltes,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport a dipòsit
controlat (P - 135)

1.748,81 0,500 874,41

TOTAL Titol 3 01.05.03 874,41

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 06 REVESTIMENTS

Titol 3 01 Arrebossats i enguixats

1 E81131B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 31)

15,44 45,900 708,70

2 E81211P2 m2 Enguixat projectat a bona vista 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 - 32)

7,58 501,350 3.800,23

TOTAL Titol 3 01.06.01 4.508,93

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 06 REVESTIMENTS

Titol 3 02 Enrajolats

EUR
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1 E82C1T1K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN
14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 33)

23,91 45,900 1.097,47

TOTAL Titol 3 01.06.02 1.097,47

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 06 REVESTIMENTS

Titol 3 03 Aplacats

1 E86BADA7 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'1,5 mm de gruix,
acabat anoditzat color a definir per la direcció facultativa, tallat a mida,
amb plecs i peces especials, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre perfileria amb muntants cada 60 cm, amb tots els elements
inclossos per la seva instal.lació. (P - 36)

33,32 148,010 4.931,69

TOTAL Titol 3 01.06.03 4.931,69

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 06 REVESTIMENTS

Titol 3 04 Cels rasos

1 E8442102 m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x
600 mm i 9,5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 34)

17,68 479,290 8.473,85

2 E844S211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 35)

42,49 78,000 3.314,22

TOTAL Titol 3 01.06.04 11.788,07

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 06 REVESTIMENTS

Titol 3 06 Pintats

1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 37)

4,00 501,350 2.005,40

TOTAL Titol 3 01.06.06 2.005,40

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 06 REVESTIMENTS

EUR
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Titol 3 08 Escopidors

1 E8KA6H63 m Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix,
de 160 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i
fixacions mecàniques (P - 38)

12,50 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.06.08 0,00

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 07 PAVIMENTS

Titol 3 01 Bases

1 K93AP126 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 60 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C16-F3 segons UNE-EN 13813,
aplicada mitjançant bombeig  (P - 136)

10,65 713,810 7.602,08

TOTAL Titol 3 01.07.01 7.602,08

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 07 PAVIMENTS

Titol 3 02 Paviment de peces ceràmiques

1 E9DC1E23 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 39)

27,33 490,000 13.391,70

TOTAL Titol 3 01.07.02 13.391,70

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 07 PAVIMENTS

Titol 3 04 Sòcols

1 E9UA8111 m Sòcol d'alumini anoditzat de 80 mm d'alçària, amb base portacables,
col·locat amb tacs i cargols (P - 40)

7,75 200,540 1.554,19

TOTAL Titol 3 01.07.04 1.554,19

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Titol 3 02 Tancaments interiors practicables

1 EAQF9L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x
210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges
de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada (P - 52)

200,96 2,000 401,92

2 EAP36196 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària (P - 45)

79,54 4,000 318,16

EUR
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3 EAP361F6 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 160 cm d'amplària i 210
cm d'alçària (P - 46)

93,47 4,000 373,88

4 EAPG6A96 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents,
amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 90
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 47)

52,70 4,000 210,80

5 EAPG6AF6 u Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents,
amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 160
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 48)

62,69 4,000 250,76

6 EAQDD296 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada (P - 49)

113,22 4,000 452,88

7 EAQDDB86 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària x 210 cm alçària cada una , per a pintar, cares llises,
estructura interior de fusta, totalment col·locades ferramenta i pany
inclòs. (P - 50)

273,49 3,000 820,47

8 EAQDDQ86 u Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix,
70 cm d'amplària x 210 cm alçària i 90 cm d'amplària x 210 cm alçària
cada una , per a pintar, cares llises, estructura interior de fusta,
totalment col·locades ferramenta i pany inclòs. (P - 51)

250,96 1,000 250,96

9 KAZGU003 u Canvi de pany per a porta d'alumini existent, amb tots els elements
necesaris. (P - 137)

45,26 16,000 724,16

TOTAL Titol 3 01.08.02 3.803,99

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Titol 3 03 Proteccions solars

1 EAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.8 m
d'amplària i 2.3 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia
d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 53)

81,39 177,280 14.428,82

TOTAL Titol 3 01.08.03 14.428,82

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

Titol 3 02 Senyalització informativa

1 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma,
de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament (P - 54)

19,89 0,000 0,00

2 KB93A010 m2 Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat,
amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport (P - 138)

251,45 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.09.02 0,00

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 10 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ

Titol 3 01 Desguassos i baixants

1 ED111E21 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró, inclòs colces, derivacions i peces
especials. (P - 57)

12,88 30,000 386,40

EUR
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2 ED111E71 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró, inclòs colces, derivacions i peces
especials. (P - 58)

18,96 10,000 189,60

3 ED111E81 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró, inclòs colces, derivacions i peces
especials. (P - 59)

21,23 10,000 212,30

4 ED15E771 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs colces, derivacions i
peces especials. (P - 60)

16,12 10,000 161,20

5 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs colces, derivacions i
peces especials. (P - 61)

18,45 10,000 184,50

6 ED15E971 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs colces, derivacions i
peces especials. (P - 62)

22,74 10,000 227,40

7 ED15J371 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 40 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides, inclòs colces,
derivacions i peces especials. (P - 63)

9,41 10,000 94,10

TOTAL Titol 3 01.10.01 1.455,50

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 10 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ

Titol 3 02 Caixes sifòniques i pericons

1 ED3111B6 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades de 40 mm
i sortida de 50 mm (P - 64)

16,07 1,000 16,07

2 ED31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor,
de diàmetre 200 mm, instal·lat (P - 65)

23,09 1,000 23,09

3 ED7FP464 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 68)

56,93 6,000 341,58

4 ED7FP664 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 315 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 69)

114,96 4,000 459,84

5 ED7FEBAP m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm, penjat al sostre (P -
67)

37,61 6,000 225,66

6 ED7FEB8P m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, penjat al sostre (P -
66)

25,29 6,000 151,74

TOTAL Titol 3 01.10.02 1.217,98
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Capítol 10 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ

Titol 3 03 Instal.lacions d'evacuació
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1 EDN7B0K1 m Xemeneia de ventilació amb blocs de morter de ciment, amb un
conducte principal i dos de tipus secundari, col·locats amb morter
1:2:10 (2,5 N/mm2), inclosa la reixeta (P - 70)

46,32 15,000 694,80

2 EDN910S3 u Aspirador estàtic de morter de ciment, col·locat (P - 71) 63,29 2,000 126,58

TOTAL Titol 3 01.10.03 821,38

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 10 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ

Titol 3 04 Escomesa

1 1205001 u Escomesa clavegueram existent (P - 18) 1,00 30,000 30,00

TOTAL Titol 3 01.10.04 30,00

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 11 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 01 Unitats exteriors

1 P00020002 u Unitat exterior de recuperació de calor PURY-P250YLM-A1,
INVERTER (Serie R2), gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 28.000 Frig/h i 25.000 Kcal/h. Inclou les proteccions
tèrmiques i diferencials al quadre de maniobra i protecció. (P - 187)

12.658,00 2,000 25.316,00

2 P00010002 u Unitat exterior PUHZ-ZRP35VKA, Standard INVERTER, gama Mr Slim
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.920 Frig/h i 3.500 Kcal/h.
Inclou la instal.lació d'un indicador de temperatura exterior i les
proteccions tèrmiques i diferencials al quadre de maniobra i protecció.
(P - 185)

1.844,00 1,000 1.844,00

TOTAL Titol 3 01.11.01 27.160,00

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 11 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 02 Unitats interiors

1 P0000003 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P63VBM-E, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 6300 Frig/h i 6880
Kcal/h. (P - 168)

1.379,00 3,000 4.137,00

2 P0000005 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P25VBM-E, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2400 Frig/h i 2800
Kcal/h. (P - 169)

1.120,00 2,000 2.240,00

3 P0000008 u Unitat interior tipus CASSETTE 4V PLFY-P40VBM-E, gama CITY
MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 4000 Frig/h i 4300
Kcal/h. (P - 170)

1.155,00 7,000 8.085,00

4 P0000009 u Recuperador Entàlpic LGH-100RVX-E, gama LOSSNAY de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 1000/750/500/250 m3/h. (P - 171)

2.465,40 1,000 2.465,40

5 P00010003 u Unitat interior tipus SPLIT PKA-RP35HAL, gama Mr SLIM (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 3.920 Frig/h i 3.500 Kcal/h. (P - 186)

934,00 1,000 934,00
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TOTAL Titol 3 01.11.02 17.861,40
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Capítol 11 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 03 Tubs frigorífics

1 EF5B24B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
81)

6,01 265,000 1.592,65

2 EF5B44B2 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
82)

7,37 40,000 294,80

3 EF5B54B2 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
83)

8,02 240,000 1.924,80

4 EF5B64B2 m Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb
soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota
canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal (P -
84)

8,24 42,000 346,08

5 EF5AA3B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
(P - 79)

18,15 8,500 154,28

6 EF5AB4B2 m Tub de coure R250 (semidur) 1´´3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix
1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat
amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
(P - 80)

25,58 8,500 217,43

7 KFQ3241K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 6 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 143)

3,16 265,000 837,40

8 KFQ3263K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 144)

3,54 40,000 141,60

9 KFQ3284K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 145)

4,51 240,000 1.082,40

10 KFQ3285K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 146)

5,19 42,000 217,98

11 KFQ33A9K m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 147)

6,37 8,500 54,15
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12 KFQ33CBK m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 148)

7,91 8,500 67,24

TOTAL Titol 3 01.11.03 6.930,81

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 11 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 04 Distribuidors

1 P0000013 u Controlador BC principal CMB-P1016V-GA1, serie BIG-R2, gama
CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 16 sortides. (P -
172)

6.064,10 1,000 6.064,10

2 P0000015 u Kit distribuidor CMY-Y102S-G, gama CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2 sortides. (P - 173)

70,00 3,000 210,00

3 P0000016 u Kit d'unió CMY-R160-J, gama CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2 sortides. (P - 174)

73,50 1,000 73,50

TOTAL Titol 3 01.11.04 6.347,60

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 11 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 05 Accessoris

1 P0000017 u Control Centralizat de Sistema AT-50B, pantalla retroil·luminada tàctil
5'', gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 50 g./50 uds.
Font d'alimentació inclosa. (P - 175)

1.287,30 1,000 1.287,30

2 P0000018 u Control Remot Senzill (Deluxe) PAR-32MAA, gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, per a 1 g./16 uds, amb pantalla LCD
retroil·luminada. (P - 176)

104,30 14,000 1.460,20

TOTAL Titol 3 01.11.05 2.747,50
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Capítol 11 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 06 Ventilació

1 KE51M0BA m2 Formació de conducte rectangular de placa rígida de llana de vidre per
a aïllaments (MW) aglomerada amb resines termoenduribles (<= 0,033
W/mK) 25 mm de gruix i resistència tèrmica >= 0,75758 m2K/W, amb
làmina multicapa d'alumini, malla de vidre i paper kraft, muntat
encastat en el cel ras (P - 141)

32,96 172,000 5.669,12

2 KE42Q824 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat
superficialment (P - 140)

36,95 40,800 1.507,56

3 KD15G771 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 139)

20,81 20,400 424,52

4 KEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 142)

96,04 1,000 96,04

5 EEKN1KG0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al

212,83 5,000 1.064,15
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bastiment (P - 75)

6 EEKN1DB0 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 74)

139,46 2,000 278,92

7 EEK89273 u Difusor linial amb 2 ranures d'alumini extruït de 96 mm d'amplària,
lacat blanc, amb plènum de connexió circular d'acer galvanitzat, i boca
de connexió circular de 158 mm de diàmetre amb comporta de
regulació, de 1500 mm de llargària, muntat suspès al sostre (P - 73)

221,53 20,000 4.430,60

8 EE4ZGJ84 u Barret de xemeneia giratori de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre
200 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 72)

83,55 2,000 167,10

TOTAL Titol 3 01.11.06 13.638,01
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Capítol 11 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Titol 3 07 Altres

1 P0000091 Pa Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb
mitjans manuals, i collat amb guix B1 (P - 184)

823,05 1,000 823,05

2 P0000071 Pa Treballs corresponents a la posada en marxa i connexió de máquinas
existents a la nova instal.lació ,ajust i equilibrat de la instal·lació. (P -
181)

850,00 1,000 850,00

3 P0000072 Pa Preparació de tota la documentació final de la instal·lació, incloent
proves realitzades, instruccions d'operació i manuals de manteniment.
(P - 182)

180,95 1,000 180,95

4 P0000073 Pa Realització del projecte per un tècnic competent visat per el seu
Col·legi Oficial, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i
llicències corresponents davant els Organismes Oficials competents.
S'inclouen probes necessàries, visats i taxes.  (P - 183)

720,50 1,000 720,50

TOTAL Titol 3 01.11.07 2.574,50
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Capítol 12 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3 01 Centralització de comptadors

1 EM31351J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou cartell de senyalització
homolagada.
(P - 114)

78,14 1,000 78,14

2 EH61R799 u Suministre i instal.lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb
una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 93)

119,14 1,000 119,14

3 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment per a la posta a terra de la centralització de
comptadors (P - 90)

6,81 5,000 34,05

4 KG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 154)

2,07 5,000 10,35

5 IM001 UT Adequació i adaptació de les centralitzacions electriques existens (P -
127)

350,00 1,000 350,00
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6 IM002 m Colocació de tapa protectora de safata portacables segudament fixada
(P - 128)

10,00 85,000 850,00

TOTAL Titol 3 01.12.01 1.441,68
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Capítol 12 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3 02 Circuits elèctrics

1 KG312586 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 160)

12,53 30,000 375,90

2 KG312226 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 156)

1,25 255,000 318,75

3 KG312346 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 159)

2,11 30,000 63,30

4 KG312336 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 158)

1,77 1.315,000 2.327,55

5 KG312326 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 canal o
safata (P - 157)

1,42 1.185,000 1.682,70

6 KG22H515 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 sobre sostremort (P - 151)

1,24 550,000 682,00

7 KG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 152)

1,42 370,000 525,40

8 KG22H911 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 154)

2,07 60,000 124,20

9 EG2DDBF7 m Subministre i instal.lació de safata metàl·lica de xapa perforada amb
coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 200
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.
Iinclou les peces de connexió, derivació, girs i tots els elements
necesaris per la seva instal.lació. (P - 88)

45,20 43,420 1.962,58

10 EGC53B00 u SAI SALICRU 10KVA Monofasico-Monofasico (230/230 V), doble
conversió o equivalents característiques tècniques. Inclou cablejat
d'entrada i sortida als quadres o subquadres SAI. (P - 91)

2.750,05 1,000 2.750,05

11 KG161822 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 150)

25,24 15,000 378,60

12 KG161222 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 75x100 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment (P - 149)

7,51 10,000 75,10

13 IM003 pa Adequació quadres i subquadres de comandament elèctrics (P - 129) 550,00 1,000 550,00
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TOTAL Titol 3 01.12.02 11.816,13
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Capítol 12 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3 03 Enllumenat

1 P0000019 u Lumenera per encastar Coreline Panel Led 60x60cm RC125B o
similar per a muntatge en sostre, placa de base o carril, amb módul
LED FreshFood y óptica 52W (P - 177)

96,00 74,000 7.104,00

2 P0000024 u Dicroïca Zadora Led Philips o similar per a muntatge empotrable,
placa de base o carril, amb módul LED FreshFood y óptica 6,8W (P -
180)

20,00 10,000 200,00

3 P0000020 u Lumenera de superfície Coreline estanca Led WT120C o similar per a
muntatge en sostre, placa de base o carril, amb módul LED FreshFood
y óptica 39W (P - 178)

105,00 4,000 420,00

4 P0000022 u Aplic adosable WL120V Led Philips o similar per a muntatge adosable,
placa de base o carril, amb módul LED FreshFood y óptica 24W.
Versions Circular i rectangular (P - 179)

50,00 10,000 500,00

5 EHQL1140 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de
38 W de potència, flux lluminós de 4700 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66, col·locat (P - 94)

150,06 5,000 750,30

TOTAL Titol 3 01.12.03 8.974,30
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Capítol 12 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3 04 Accessoris

1 KG6211E1 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla,
preu econòmic, encastat (P - 162)

11,57 12,000 138,84

2 KG621HD1 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 163)

11,73 4,000 46,92

3 KG635A51 u Presa de corrent de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar amb presa
de terra desplaçada (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic,
muntada sobre caixa o bastidor (P - 164)

7,64 35,000 267,40

4 EHV24000 u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 95)

93,09 2,000 186,18

5 KG49US40 u Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb
capacitat per al control d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat
de sensors en funció exclusivament de les coordenades geogràfiques i
de la data i la hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora
respecte al temps programat, apagat nocturn programable, alimentació
a 230 V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4
mòduls de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 161)

180,39 1,000 180,39

6 EP24120A u Obreportes elèctric d'accionament manual, amb palanca de
desbloqueig, encastat a la porta amb funda (P - 116)

127,31 1,000 127,31

7 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador,
telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic,
instal·lat (P - 117)

265,77 1,000 265,77

8 1204001 u Punt de connexió per cortina motoritzada amb p.p de cablejat i tots els
elements necessaris per la seva instal.lació. (P - 17)

15,00 40,000 600,00
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TOTAL Titol 3 01.12.04 1.812,81

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 12 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3 05 Pressa a terra

1 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada
a terra (P - 92)

22,73 1,000 22,73

2 KGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 165)

34,35 1,000 34,35

TOTAL Titol 3 01.12.05 57,08

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 12 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

Titol 3 06 Escomesa

1 088811 ut Treballs d'escomesa electrica companyia subminstradora (P - 16) 1.350,00 1,000 1.350,00

2 088457 ut Projecte de legalització elèctrica incloent inspecció entitat de control
amb taxes incloses (P - 15)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Titol 3 01.12.06 2.550,00

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 14 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS

Titol 3 01 Aparells sanitaris

1 KJ13B61S u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb suports
murals i amb mig peu (P - 166)

126,83 1,000 126,83

2 EJ14BA1P u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 96)

193,77 1,000 193,77

3 EJ14B11RHDP4u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida verticalref. N377000991 +
ref. N377000091 de NOKEN , amb seient i tapa, de color blanc,
infantil, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació,
amb aixetes i accessoris. (P - 97)

165,23 1,000 165,23

4 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 104)

272,41 1,000 272,41

5 EJ18DN1A u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica, de 150 cm de llargària,
de color blanc i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un
taulell de cuina (P - 98)

400,03 2,000 800,06

TOTAL Titol 3 01.14.01 1.558,30

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 14 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS

Titol 3 02 Aixetes i accessoris per aparells sanitaris

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

PRESSUPOST Data: 21/07/22 Pàg.: 15

1 EJ2311EG 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 - 99)

58,89 2,000 117,78

2 EJ2851FG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu mitjà, amb dutxa extraïble, amb dues entrades de
maniguets (P - 100)

123,19 2,000 246,38

TOTAL Titol 3 01.14.02 364,16

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 14 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS

Titol 3 03 Desguassos i accessoris per aparells sanitaris

1 EJ33A7PG u Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC (P - 101)

6,81 2,000 13,62

2 EJ38A7DG u Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 102)

8,14 2,000 16,28

TOTAL Titol 3 01.14.03 29,90

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 14 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS

Titol 3 04 Accessoris i complements de bany

1 EJ42U010 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 - 103)

66,67 0,000 0,00

2 EJ4ZU015 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 105)

16,52 0,000 0,00

3 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament (P - 56)

65,42 2,000 130,84

4 EQ8AU010 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 61°C, instal·lat (P - 118)

153,89 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.14.04 130,84

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 15 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS

Titol 3 01 Contra incendis

1 EM121C06 u Subministre i instal.lació de central de detecció d'incendis
convencional per a 12 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria,
de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (P - 107)

325,00 0,000 0,00

2 EM31261J u Subministre i instal.lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de
càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.
Inclou placa fotoluminescent de senyalització homolagada.
(P - 112)

46,04 4,000 184,16

EUR



MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

PRESSUPOST Data: 21/07/22 Pàg.: 16

3 EM31321J u Subministre i senyalització d'extintor manual de diòxid de carboni, de
càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret.
Inclou placa fotoluminescent homologada (P - 113)

62,95 0,000 0,00

4 EH61R799 u Suministre i instal.lació de llum d'emergència amb làmpada led, amb
una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció
IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens,
1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 93)

119,14 17,000 2.025,38

5 EG2DDBF7 m Subministre i instal.lació de safata metàl·lica de xapa perforada amb
coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 75 mm i amplària 200
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.
Iinclou les peces de connexió, derivació, girs i tots els elements
necesaris per la seva instal.lació. (P - 88)

45,20 40,000 1.808,00

6 EG22H711 m Subministre i instal.lació de tub flexible corrugat de plàstic sense
halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni
corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 87)

1,42 150,000 213,00

7 EG161312 u Subministre i instal.lació de caixa de derivació rectangular de plàstic,
de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment (P - 85)

11,80 5,000 59,00

8 EM235AAA u Subministre i instal.lació de boca d'incendis equipada de 25 mm de
diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de
xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de
connexió i muntatge, inclou les peces de connexió, derivació,
senyalització homologada, girs i tots els elements necesaris per la
seva instal.lació. Inclou placa fotoluminescent homologada. (P - 110)

310,01 0,000 0,00

9 EM235BAA u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre amb peu, preparada
per ser muntada sobre el paviment. BIE-25 formada per armari de
xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i
llança ) , inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge, suports de col.locació, i qualsevol
accessori per ser muntada amb suport rígid sobre el paviment a una
altura de forma que la boquilla i la vàlvula d'apertura manual i els
sistema d'apertura de l'armari estiguin com a màxim a 1,5 metres
sobre el nivell del terra. Inclou placa fotoluminescent homologada (P -
111)

365,01 2,000 730,02

10 IM0005 u Adequar l'alçada de dos BIES a una altura de forma que la boquilla i
la vàlvula d'apertura manual i els sistema d'apertura de l'armari
estiguin com a màxim a 1,5 metres sobre el nivell del terra.  (P - 124)

85,00 2,000 170,00

11 KY03U003 u Forat sobre estructura de formigó armat de fins a 100 mm de diàmetre,
amb màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en
vertical i inclinat, o amb qualsevol altre sistema que permete l'orifici pel
pas d'instal.lacions (P - 167)

26,56 7,000 185,92

12 EF21A212 m Subministrament, instal·lació i muntatge de tub d'acer galvanitzat
sense soldadura de diàmetre nominal 2´´1/2, segons la norma DIN EN
ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment, inclou pintat amb dues capes amb esmalt vermell i
tots els colzes, tes i unions, necessàris i les seves derivacions. Inclou
treballs i peces de conexió a la xarxa general contra incendis de
l'aparcament. (P - 76)

53,38 50,000 2.669,00

13 EF22U010 m Subministrament, instal·lació i muntatge de tub d'acer galvanitzat
soldat d'1'1/2 de diàmetre, segons la norma DIN-2440 ST-35, roscat,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, inclou pintat
amb dues capes amb esmalt vermell i tots els colzes, tes i unions,
necessàris i les seves derivacions (P - 78)

27,20 45,000 1.224,00

14 EF22MB13 m Tub d'acer galvanitzat amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de
3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88.9 mm i DN= 80
mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment (P - 77)

95,82 15,000 1.437,30
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15 EM112120 u Subministre i instal.lació de detector de fums òptic per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment. Inclou placa fotoluminescent
homologada (P - 106)

48,00 18,000 864,00

16 EG315334 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 -
89)

2,37 15,000 35,55

17 EM141202 u Subministre i instal.lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra
incendis convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment, inclou subministre i instal.lació de placa
fotoluminescent de senyalització homologada. (P - 109)

78,69 7,000 550,83

18 E7D21723 m2 Projecció de ciment perlita vermiculita amb morter ignífug EI 120 o
superior, projectat sobre forjat, parets o bigues. Inclou tots els
materials necessari i treballs previs per a la correcte adherencia de la
perlita vermiculita.
S'inclou certificat tècnic emès per tècnic comptent de la projecció
realitzada segons fabricant indicant que els gruixos i l'aplicació és
correcte per una protecció de l'estructura EI 120. (P - 30)

18,05 15,000 270,75

19 EM131221 u Subministre i instal.lació de 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 ,inclou placa
fotoluminescent  de senyalització homolagada. (P - 108)

60,19 1,000 60,19

20 IM0006 u Subministre i instal.lació de banderola panoràmica de sostre
homologada amb indicació de la direcció de sortida de material
fotoluminescent penjada al sostre. (P - 125)

48,00 4,000 192,00

21 IM0007 u Subministre i instal.lació de banderola panoràmica de sostre
homologada amb indicació de sortida de material fotoluminescent
penjada al sostre. (P - 126)

45,00 9,000 405,00

22 EMSBANP1 u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 115)

16,03 0,000 0,00

23 ER3245234 u Subministre i instal.lació de barres antipànic a les fulles de les portes
existents per evacuació. Inclou tots els treballs d'adaptació, materials,
tot en perfecte estat de funcionament (P - 119)

475,00 2,000 950,00

24 IM00002 u Subministre i instal.lació de collarins/abraçaderes intumescents
hydrafix o similar per baixants instal.lacions tant per creuaments
verticals com horitzontals de fins a un diametre interior de 160 mm
amb característiques de fins a EI 180 segons normativa UNE-EN
13501.  (P - 121)

70,00 0,000 0,00

25 E5353535 u Inspecció de prevenció i seguretat contra incendis de tot l'establiment
del Centre Cívic per tal d'obtenir l'acta de comprovació d'incendis
emesa per part d'una entitat d'inspecció i control acreditada de la
Generalitat de Catalunya, segons determina la llei 3/2010 de 18 de
febrer. S'inclou el Certificat tècnic d'adequació de tot l'establiment del
Centre Cívic a les mesures de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis segons model normalitzat per la Generalitat SP09.  (P - 25)

1.850,00 1,000 1.850,00

26 IM00001 Ut Subministre i instal.lació de sistema contra incendis per emetre
missatges per megafonia en cas d'evacuació complementari al
sistema d'alarma. Inclou la central de megafonia amb sistema
automàtic de gravació del missatge d'evacuació, 6 altaveus, amb
cable comunicació de seguretat resistent al foc (AS +) segons UNE
EN 50200 així com qualsevol element necessari per aquest tipus
d'instal.lació. (P - 120)

850,00 0,000 0,00

27 IM00003 u Subministre i instal.lació de reixes intumescent EI 120 de dimensions
200 x 200 mm (P - 122)

98,00 0,000 0,00

28 IM00004 u Subministre i instal.lació de sacs intumescentes pel pas instal.lacions
model Hydrafix o similar de dimensions fins a 320 x 200 x 30 EI 240
SEGONS NORMA UNE EN 1366 i UNE EN 1363. (P - 123)

52,00 0,000 0,00

29 EG21000001 m Subministrament, instal·lació i muntatge de cable detecció d'incendis
2x1,5 mm2 CAB017146 Color vermell, de Plana Fàbrega, o

1,50 455,000 682,50
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d'idèntiques característiques tècniques. Mànega flexible apntallada i
trenada lliure d'halògens, altament resistent al foc durant 90 ' (AS+)
PH90, segons EN 50200. Conductor de coure polit flexible classe 5
segons la norma EN 60228 amb aïllament de silicona CR1
volcanitzable al foc,. totalment instal.lat (P - 86)

TOTAL Titol 3 01.15.01 16.566,60

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 16 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS

Titol 3 01 Veu i dades

1 0116004 u Panell Modular Netkey (P - 2) 25,31 1,000 25,31

2 0116006 u Cable Cat.6 UTP LSZH (P - 3) 1,33 2.000,000 2.660,00

3 0116007 u Conector AMP mascle per cable aeri (P - 4) 4,67 2,000 9,34

4 0116008 u Mòdul RJ45 Cat.6 UTP per usuaris (P - 5) 6,31 18,000 113,58

5 0116009 u Mòdul RJ45 Cat.6 UTP per panell (P - 6) 6,31 16,000 100,96

6 0116010 u Placa K45 per a 1 Connector amb guardapols adaptat a caixas
existents (P - 7)

6,18 18,000 111,24

7 0116011 u Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres per rack (P - 8) 3,45 20,000 69,00

8 0116012 u Fuetó RJ45-RJ45 Cat. 6 UTP LSZH de 2 metres per usuaris (P - 9) 3,45 20,000 69,00

9 0116014 u SG220-26P 26-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch (P - 10) 648,41 1,000 648,41

10 0116015 U Punt d'accés UAP AC PRO (P - 11) 201,50 3,000 604,50

11 1P739JD3 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars ref. 51000003-030 de la serie Caixes de paret
superfície Simon 500 CIMA de SIMON , muntat superficialment (P - 23)

62,02 16,000 992,32

12 1P739SD3 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars ref. 51000002-030 de la serie Caixes de paret
superfície Simon 500 CIMA de SIMON , muntat superficialment (P - 24)

60,11 1,000 60,11

13 1P141233 u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus
universal amb tapa, de preu alt encastada, amb marc per a
mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible
per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada (P - 22)

49,00 1,000 49,00

14 0116016 u UAP-AC-M-PRO (P - 12) 250,00 1,000 250,00

15 0116017 u PBE-5AC-400 (P - 13) 149,89 1,000 149,89

16 0116022 u Optipoint Economy Plus (P - 14) 165,00 4,000 660,00

17 KG22H811 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 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 - 153)

1,63 150,000 244,50

18 KG2A4P15 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150
mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments
(P - 155)

25,93 110,000 2.852,30

TOTAL Titol 3 01.16.01 9.669,46

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 17 TREBALLS COMPLEMENTARIS

Titol 3 01 Ajudes
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1 1501001 PA Ajudes ram de paleta als diferents industrials. (P - 19) 800,00 1,000 800,00

TOTAL Titol 3 01.17.01 800,00

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 17 TREBALLS COMPLEMENTARIS

Titol 3 02 Varis

1 1501002 PA Imprevistos a justificar (P - 20) 750,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.17.02 0,00

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 18 SEGURETAT I SALUT

Titol 3 01 Seguretat i salut

1 1600001 PA Seguretat i salut a l'obra (P - 21) 2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Titol 3 01.18.01 2.500,00

Obra 01 Pressupost 16_05

Capítol 19 PREUS CONTRADICTORIS

1 PREUCONT01 PA Retirada de runa i banals existents de la fase anterior (P - 188) 1.859,20 1,000 1.859,20

2 PREUCONT02 PA Tall de parets i repicat per execució de lligades al mantenir trams (P -
189)

340,00 1,000 340,00

3 PREUCONT03 PA Execució de rases en paviment per a col.locació de tubs de
sanejament (P - 190)

320,00 1,000 320,00

4 PREUCONT04 PA Actualització clima de projecte descatalogat a maquinaria actual (P -
191)

21.566,09 1,000 21.566,09

5 PREUCONT05 u Modificació connexions d'instal.lació d'aigua (P - 192) 1.635,10 1,000 1.635,10

6 PREUCONT06 u Muntatge passador + casquillo metàl.lic embutit a terra per a passador
de portes exteriors. (P - 193)

101,42 1,000 101,42

7 PREUCONT07 PA Torretes i adequació de punts de treball a taules. (P - 194) 2.149,00 1,000 2.149,00

TOTAL Capítol 01.19 27.970,81

EUR
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MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D´ADEQUACIÓ DE L´EDIFICI ´´G´´ AL PORT DE SEGUR DE CALAFELL
PER CENTRE CÍVIC   FASE II

RESUM DE PRESSUPOST Data: 21/07/22 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 5,64

Capítol 01.02  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 3.658,63

Capítol 01.04  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 17.599,11

Capítol 01.05  AÏLLAMENTS 5.301,17

Capítol 01.06  REVESTIMENTS 24.331,56

Capítol 01.07  PAVIMENTS 22.547,97

Capítol 01.08  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 18.232,81

Capítol 01.09  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 0,00

Capítol 01.10  INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 3.524,86

Capítol 01.11  INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 77.259,82

Capítol 01.12  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 26.652,00

Capítol 01.14  INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS 2.083,20

Capítol 01.15  INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS 16.566,60

Capítol 01.16  INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 9.669,46

Capítol 01.17  TREBALLS COMPLEMENTARIS 800,00

Capítol 01.18  SEGURETAT I SALUT 2.500,00

Capítol 01.19  PREUS CONTRADICTORIS 27.970,81

Obra 01 Pressupost 16_05 258.703,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
258.703,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 16_05 258.703,64

258.703,64

euros
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MODIFICAT DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI “G” AL PORT DE SEGUR DE 
CALAFELL PER CENTRE CÍVIC – FASE II 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE          Pag.                      1 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL......................................................................               258.703,64 € 

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 258.703,64 €..........................................................            33.631,47 €      

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE  258.703,64 €...................................................... .....          15.522,22 €         

                                                 307.857,33 € 

BAIXA  5,769793 % SOBRE  307.857,33 €  ...................................................................           ‐30.030,39 € 

                     Subtotal                277.826,94 €                      

21 % IVA SOBRE 277.826,94 €.....................................................................................              58.343,66  € 

TOTAL PRESSUPOST MODIFICAT PER CONTRACTE                                                    336.170,60 € 

 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 

( TRES‐CENTS TRENTA‐I‐SIS MIL CENT‐ SETANTA  EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS )    
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