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Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 00 IMPLANTACIÓ I ELEMENTS AUXILIARS

1 DESMCASET u Desmontatge i trasllat de caseta prefabricada (P - 474) 183.30 8.000 1,466.40
2 ENDAUX pa Desmontatge instal·lacions i elements auxiliars per a dur a terme les

obres d'enderroc. (P - 644)
992.75 1.000 992.75

3 K12CAAAA dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm.
Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari
comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb
l'empresa. (P - 672)

313.92 180.000 56,505.60

TOTAL Subcapítol 01.01.00 58,964.75

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 01 ENDERROCS

Subcapítol 2 11 ENDERROC EDIFICI 1 (GARATGE JARFELS)

1 ENDEREDIF001u Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de
4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Format per a:
-coberta inclinada de planxes metàl·liques soportada per a biguetes
metàl·liques (84m2)
- 1 porta de garatge
- mur de formigó armat (84m2)
Inclou desconexió d'instal·lacions i retirada de maquinaria i mobiliari
d'interior
Criteri d'amidament: edifici complert .En aquest criteri d'amidament no
es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements
soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen
durant l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de
residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o
amb residus especials. El transport a l'abocador està inclòs dins el
capítol de gestió de residus. (P - 645)

1,303.60 1.000 1,303.60

2 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el
capítol de gestió de residus. (P - 681)

10.48 86.000 901.28

TOTAL Subcapítol 2 01.01.01.11 2,204.88
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Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 01 ENDERROCS

Subcapítol 2 12 ENDERROC EDIFICI 5 (NAU P.CIVIL)

EUR

Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 2

1 ENDEREDIF005u Enderroc d'edificació entre mitgeres, de més de 250 m3 de volum
aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc
de fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió
de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Format per a:
-coberta inclinada de planxes metàl·liques soportada per a biguetes
metàl·liques o de formigó (200m2)
-Façana de planxes d'acer grecades (75m2)
- 1 porta de garatge
- 3 porta d'accès peatonal
- mur de bloc de formigó o obra ceràmica (22m2)
- Pilars metàl·lics (60ml)
Inclou desconexió d'instal·lacions i retirada de maquinaria i mobiliari
d'interior
Criteri d'amidament: edifici complert .En aquest criteri d'amidament no
es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements
soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen
durant l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de
residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o
amb residus especials.El transport a l'abocador està inclòs dins el
capítol de gestió de residus. (P - 646)

2,808.88 1.000 2,808.88

2 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el
capítol de gestió de residus. (P - 681)

10.48 204.000 2,137.92

TOTAL Subcapítol 2 01.01.01.12 4,946.80

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 01 ENDERROCS

Subcapítol 2 13 ENDERROC EDIFICI 6 TALLER

1 ENDEREDIF006u Enderroc d'edificació aïllada, de més de 250 m3 de volum aparent, de
4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'acer, sense enderroc de
fonaments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de
residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Format per a:
-coberta inclinada de planxes metàl·liques soportada per a biguetes
metàl·liques (115m2)
-Façana de planxes d'acer grecades (160m2)
- 1 porta de garatge
- 4 finestres d'alumini
- 1 porta d'accès peatonal
- Estrucutra i escala de la passera
- mur de formigó armat nivellació (5m3)
- Pilars metàl·lics (40ml)
Inclou desconexió d'instal·lacions i retirada de maquinaria i mobiliari
d'interior
Criteri d'amidament: edifici complert .En aquest criteri d'amidament no
es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements
soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen
durant l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de
residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements especials o
amb residus especials. El transport a l'abocador està inclòs dins el
capítol de gestió de residus. (P - 647)

2,641.51 1.000 2,641.51

EUR
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2 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el
capítol de gestió de residus. (P - 681)

10.48 110.000 1,152.80

TOTAL Subcapítol 2 01.01.01.13 3,794.31

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 01 ENDERROCS

Subcapítol 2 14 ENDERROCS A NAU PRINCIPAL

1 K2180299 m2 Enderroc complet de façana, de planxes metàl·liques i estructura
perfileria metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.El transport a l'abocador està inclòs dins el
capítol de gestió de residus. (P - 679)

9.87 1,086.000 10,718.82

2 K2168A91 m2 Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó armat 24 cm
de gruix, com a màxim, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el
capítol de gestió de residus. (P - 678)

16.29 96.400 1,570.36

3 K21A3A1A u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT.El transport a l'abocador està
inclòs dins el capítol de gestió de residus. (P - 687)

148.83 4.000 595.32

4 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 realment executat, amidat segons les
especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el
capítol de gestió de residus. (P - 688)

6.56 81.900 537.26

5 K21Z2799 m Tall en coberta planxes metàl·lices, serra circular, càrrega manual.
El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de
residus. (P - 692)

15.61 110.000 1,717.10

6 01004 ml Demontatge de canal de xapa d'evacuació d'aigues collada a
estructura metàl·lica mitjançant cargols, abocament a contenidor y
transport a abocador, inclou p.p d'elements d'elevació i auxiliars per al
demontatge.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de
gestió de residus. (P - 1)

4.88 275.000 1,342.00

7 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons
les especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins
el capítol de gestió de residus. (P - 674)

72.12 8.000 576.96

8 K219PAVFLOT m2 Arrencada de paviment format per a lloses de paviment flotant de
formigó en formació de solera drenant fins a xapa de formigó existent,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o
contenidor.El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de
gestió de residus. (P - 684)

8.35 1,375.000 11,481.25

9 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins el
capítol de gestió de residus. (P - 681)

10.48 560.000 5,868.80

EUR
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10 140099 m3 Enderroc d'element prefabricat de formigó armat biga o pilar,
desmontatge amb grúa de l'element, trocejat i abocat a camió o
contenidor;  inclou elements auxiliars d'apuntalament dels elements.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons
les especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins
el capítol de gestió de residus. (P - 269)

420.02 3.660 1,537.27

TOTAL Subcapítol 2 01.01.01.14 35,945.14

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.El transport a
l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus. (P - 476)

6.26 1,026.934 6,428.61

2 E225AR70 m3 Estesa de granulats de material reciclat de formigons en tongades de
25 cm, com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 479)

17.70 530.356 9,387.30

3 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.
El transport a l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de
residus. (P - 477)

8.14 766.200 6,236.87

4 E2255T70 m3 Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en
tongades de 25 cm com a màxim.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT.La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del
material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de
terres. (P - 478)

17.46 500.000 8,730.00

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.01.02 30,782.78

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 03 FONAMENTACIÓ

1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 485)

10.84 291.774 3,162.83

2 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 480)

77.33 149.813 11,585.04

3 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al
preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de
barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P -
481)

1.18 5,166.480 6,096.45

4 E3DZ2000 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de
micropilons.
Criteri d'amidament: Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i
expressament per la DF.
NOTA: Aquesta partida es estimativa en funció del resultat de l'Estudi
Geotècnic. (P - 483)

1,983.00 1.000 1,983.00

5 E3DZB000 m Enderroc de cap de micropiló de 125 mm de diàmetre, amb mitjans
mecànics, inclou neteja i retirada de runa.
NOTA: Aquesta partida es estimativa en funció del resultat de l'Estudi
Geotècnic. (P - 484)

13.31 56.000 745.36

6 E3D1JAJ5 m Execució de micropilons sense entubació de 175 mm de diàmetre amb
menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca tova, armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 en una quantia de 4 kg/m i
injecció única amb beurada de ciment CEM I 52,5 R.
Criteri d'amidament: m de fondària realment executat, amidat segons
les especificacions de la DT, comprovat i acceptat expressament per
la DF.El preu inclou la perforació, subministrament i col·locació del tub
i de les injeccions.
NOTA: Aquesta partida es estimativa en funció del resultat de l'Estudi
Geotècnic. (P - 482)

54.25 448.000 24,304.00

TOTAL Subcapítol 01.01.03 47,876.68

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 04 ESTRUCTURES

Subcapítol 2 41 ESTRUCTURA MÒDULS

EUR
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1 E4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 486)

1.66 18,724.060 31,081.94

2 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 492)

1.61 696.280 1,121.01

3 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 487)

1.73 1,075.020 1,859.78

4 E4425027 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 489)

1.81 500.000 905.00

5 E4LM1A30 m2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat
d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària
màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, entre cares dels elements de
recolzament.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a retalls. (P - 516)

28.07 564.800 15,853.94

6 E4B9D666 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 506)

2.45 294.700 722.02

7 E45A18H4 m3 Formigó per a sostre nervat unidireccional, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 501)

91.00 29.470 2,681.77

TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.41 54,225.46

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

EUR
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Subcapítol 04 ESTRUCTURES

Subcapítol 2 42 ESTRUCTURA FORMACIÓ ENCAVELLADA

1 E45218N3 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 498)

100.76 35.750 3,602.17

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al
preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de
barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P -
503)

1.37 3,943.973 5,403.24

3 E4D21B26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x250 cm, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements
auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 510)

29.31 286.000 8,382.66

4 E4445315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 494)

1.96 5,130.400 10,055.58

TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.42 27,443.65

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 04 ESTRUCTURES

Subcapítol 2 43 ESTRUCTURA SUPORT FAÇANA

1 E4415315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu

1.73 11,459.640 19,825.18
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càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 488)

2 E4425027 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 489)

1.81 992.000 1,795.52

3 HITHY200 u Ancoratge químic M16mm L=17mm tipus Hilti HIT-HY 200-A+HIS-RN
o similar de mètrica 16mm amb realització de perforació de 17mm de
profundidat , format per a resina híbrida de màxim rendiment per a
anclatges de càrrega pesada i unions amb coarrugats HIT-HY 200 A
(P - 665)

32.04 512.000 16,404.48

TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.43 38,025.18

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 04 ESTRUCTURES

Subcapítol 2 44 ESTRUCTURA PÈRGOLA PATI

1 E4415315 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 488)

1.73 6,581.760 11,386.44

2 E4425027 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 489)

1.81 360.000 651.60

3 E8985BN0 m2 Pintat de parament vertical d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat. (P - 563)

10.32 535.840 5,529.87

TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.44 17,567.91

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU
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Subcapítol 04 ESTRUCTURES

Subcapítol 2 45 ESTRUCTURA ESCALES

1 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 472)

202.73 29.450 5,970.40

2 K4ZWGCE1 u Ancoratge amb tac acer inoxidable de 12 mm de diàmetre i 130 mm
llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre
suport de formigó.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 696)

8.51 16.000 136.16

3 K4425027 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 694)

1.81 47.837 86.58

4 E4E2562L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 512)

34.28 2.880 98.73

5 E4EZ72B4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 515)

109.75 0.576 63.22

6 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de

1.11 43.200 47.95
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la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al càlcul ha
de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació
expressa de la DF (P - 514)

7 E4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 487)

1.73 457.500 791.48

8 E9V84C75 m Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 5 mm de gruix, amb
4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra
amb soldadura.
Criteri d'amidament: m d'esglaó amidat segons les especificacions de
la DT. (P - 585)

48.41 14.000 677.74

TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.45 7,872.26

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 04 ESTRUCTURES

Subcapítol 2 46 PILARS FORMIGÓ ARMAT

1 E45118C3 m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 497)

109.12 3.987 435.06

2 E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al
preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de
barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P -
502)

1.18 591.600 698.09

3 E4D11123 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars
de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 3 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements
auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 509)

19.44 56.400 1,096.42

EUR
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TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.46 2,229.57

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 04 ESTRUCTURES

Subcapítol 2 47 FORJATS

1 E45318H3 m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 499)

101.32 15.098 1,529.73

2 E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al
preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de
barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P -
504)

1.32 1,697.300 2,240.44

3 E4D3D525 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
bigues de directriu recta, per a deixar el formigó vist, a una alçària <=
5 m.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements
auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 511)

36.75 110.650 4,066.39

4 E4LV75HD m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm
d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 235,6 a 264,4 kNm per m d'amplària de moment
flector últim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 517)

64.78 220.500 14,283.99

5 E45918H3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 500)

99.66 13.325 1,327.97

6 E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500
S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al
preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de

1.32 885.500 1,168.86
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barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P -
505)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.47 24,617.38

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 04 ESTRUCTURES

Subcapítol 2 48 FOSSAT TALLER

1 E45218N3 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 498)

100.76 10.500 1,057.98

2 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les
barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al
preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de
barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) (P -
503)

1.37 654.720 896.97

3 E4D21B26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x250 cm, per a murs de base curvilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 6 m, per a deixar el formigó vist.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements
auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les
cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.La
superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la
superfície total d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 510)

29.31 84.000 2,462.04

4 E7865240 m2 Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant
de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment + resina amb una dotació de 4 kg/m2 aplicat en dues
capes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, mesurada
d'acord amb les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la
construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats
superiors a les tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície. (P - 545)

8.53 52.240 445.61

5 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de sostre o llosa executat
segons les especificacione de la DT.Aquest criteri inclou els
apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de

202.73 2.400 486.55

EUR
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l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist,
com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i
condicionament dels elements utilitzats.La superfície corresponent a
forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal
amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels
forats. (P - 472)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.04.48 5,349.15

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Subcapítol 2 51 FAÇANA NAU

1 ESTRAUXU200 m2 Realització de subestructura mitjançant U de 3mm de 200x70x3mm
horitzontal cargolada o soldada a la estructura suport. inclou p.p de
peces de remat i reppàs de soldadura amb galvanitzat en fred.
Criteri d'amidament: ml de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 656)

28.99 1,060.000 30,729.40

2 E635OLIM m2 Tancament vertical amb placa tipus Olimpia de la casa Europerfil o
similar amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix
total de 70 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del
blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en
posició vertical amb perfil omega galvanitzat de 40mm atornillat a
suport de fàbrica o metàl·lic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 527)

35.75 633.000 22,629.75

3 E83QATEN m2 Revestiment vertical amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb forma grecada tipus Atenea
protecció Esmeralda Plus de 25 micres de la casa Europerfil o similar
de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa
superficial, entre 6 i 7 kg/m2, acabat de color Ral 6011 , Ral 6005 Ral
9002 , o a triar per la D.F. col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 551)

20.66 1,169.000 24,151.54

4 EMINION001 m2 Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou subestructura montant tub
rectangular d'acer galvanitzat 120x60x3 fixats a estructura principal
metàl·lica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 641)

30.83 645.000 19,885.35

5 E63ZSA6B m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
coronament, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 528)

16.39 320.000 5,244.80

6 E63ZSG5C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 532)

22.18 73.800 1,636.88

7 E63ZSH5C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les

22.18 350.000 7,763.00

EUR
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especificacions de la DT. (P - 533)
8 E63ZSF5C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de

gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 531)

24.54 397.000 9,742.38

9 E63ZSC3C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 529)

16.02 32.500 520.65

10 E63ZSC5C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 530)

16.60 248.000 4,116.80

TOTAL Subcapítol 2 01.01.05.51 126,420.55

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Subcapítol 2 52 PARETS A PATIS

1 E4E2562L m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris,
amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 512)

34.28 82.565 2,830.33

2 E4E26866 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis,
gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i

44.50 38.400 1,708.80

EUR
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ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 513)

3 E4EZ72B4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 515)

109.75 62.285 6,835.78

4 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al càlcul ha
de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació
expressa de la DF (P - 514)

1.11 442.680 491.37

TOTAL Subcapítol 2 01.01.05.52 11,866.28

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Subcapítol 2 53 PARAMENTS MÒDULS

1 E6526B41 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de
15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre
de resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 534)

53.51 851.100 45,542.36

2 EMINION002 m2 Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou subestructura montant tub
rectangular d'acer galvanitzat 120x60x3 fixats a estructura principal
metàl·lica.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 642)

19.33 980.310 18,949.39

3 E63ZSA6B m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
coronament, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 528)

16.39 230.300 3,774.62

4 E63ZSG5C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 532)

22.18 204.950 4,545.79

5 E63ZSC3C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 529)

16.02 123.400 1,976.87

EUR
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6 E65273AZ m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 535)

59.46 116.930 6,952.66

7 E635E124 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior llisa color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5
mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes, col·locat en posició vertical.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 526)

28.52 77.880 2,221.14

8 E535C627 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament
de poliuretà, amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior
grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix
de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 518)

30.95 570.800 17,666.26

TOTAL Subcapítol 2 01.01.05.53 101,629.09

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Subcapítol 2 54 PARAMENTS INTERIORS NAUS

1 E652MITGEI m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 200 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada
cara de 15 mm de gruix cada una i una central, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica
>= 1,714 m2.K/W. Inclou remat inferior àngul 15x15mm blanc.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 536)

72.50 423.800 30,725.50

2 E618726N m2 Paredó de tancament de dues cares vistes de 10 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 500x100x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen

20.92 80.000 1,673.60

EUR
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- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 525)

3 E4EZ72B4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT. (P - 515)

109.75 8.000 878.00

4 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al càlcul ha
de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació
expressa de la DF (P - 514)

1.11 124.000 137.64

TOTAL Subcapítol 2 01.01.05.54 33,414.74

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 06 COBERTA

1 E54ZS68J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 80 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 519)

20.98 252.000 5,286.96

2 E535C627 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament
de poliuretà, amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior
grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix
de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 518)

30.95 3,778.000 116,929.10

3 E55232G1 u Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de
metacrilat, per a un buit d'obra de 160x160 cm amb sòcol prefabricat,
col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 521)

660.80 24.000 15,859.20

4 E5ZAV16H m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 524)

21.17 126.000 2,667.42

5 EMINION001 m2 Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i
lacada, a més de 3,00 m d'alçària, amb ones cada 76 mm, de 18 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, de color estàndard,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou subestructura montant tub
rectangular d'acer galvanitzat 120x60x3 fixats a estructura principal
metàl·lica.

30.83 155.000 4,778.65

EUR
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 641)

6 E55232A1 u Claraboia quadrada de forma parabòlica, practicable, de 2 làmines de
metacrilat, per a un buit d'obra de 100x100 cm amb sòcol prefabricat,
col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 520)

259.36 1.000 259.36

TOTAL Subcapítol 01.01.06 145,780.69

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 07 REVESTIMENTS

Subcapítol 2 71 PARAMENTS NAU

1 E894ACK0 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del
perímetre. (P - 560)

18.99 21.000 398.79

2 E898BPF0 m2 Pintat de parament horitzontal d'acer galvanitzat, amb esmalt de
poliuretà amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Deducció de la superfície corresponent a
obertures:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Aquest criteris inclouen la
neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat. (P - 564)

9.69 3,752.000 36,356.88

3 E894K240 m2 Pintat de biga interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del
perímetre. (P - 562)

13.17 1,681.400 22,144.04

4 E894J240 m2 Pintat de pilar interior de formigó amb pintura plàstica, amb acabat llis
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les
especificacions de la DT.Cal considerar el desenvolupament del
perímetre. (P - 561)

11.64 278.838 3,245.67

5 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 565)

5.03 341.450 1,717.49

TOTAL Subcapítol 2 01.01.07.71 63,862.87
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Subcapítol 2 72 PARAMENTS INTERIORS MÒDULS
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1 E82C1N2J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 547)

27.07 383.535 10,382.29

2 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 566)

4.46 618.540 2,758.69

3 E7761252 m2 Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix,
2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la
intempèrie, col·locada sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%En aquest criteri de deducció
de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal,
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat (P -
544)

19.48 99.000 1,928.52

4 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 567)

5.16 222.500 1,148.10

TOTAL Subcapítol 2 01.01.07.72 16,217.60
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Subcapítol 2 71 PAVIMENTS INTERIOR MÒDULS

1 E93A14E0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4.

8.44 300.700 2,537.91

EUR

Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 20

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 572)

2 E7C2B531 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica entre 1,471 i
1,351 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada
sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 546)

9.49 300.700 2,853.64

3 E9MPAVCUARZm2 Paviment continu tipus Cuarzocolor de Pavindus o similar, inclou capa
de granallat o fresat mecànic, protecció de pilars i parets, neteja i
aspiració de la pls, tractament de juntes i fisures amb malla i resina
elàstica i aplicació del sistema continu de resines amb quars de 3/mm,
acabat amb barnis satinat de poliuretà.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 577)

31.32 188.000 5,888.16

4 E9UMITJCANY1m Mitja canya de quars color continuació del paviment remuntant un
màxim de 5cm sobre el parament. (P - 584)

16.02 227.500 3,644.55

5 E9MPAVMCOM m2 Paviment continu tipus morter compacte de Pavindus o similar, inclou
capa de granallat o fresat mecànic, protecció de pilars i parets, neteja i
aspiració de la pols, tractament de juntes i fisures amb malla i resina
elàstica, aplicació de pavipox W amb sílice 0,4-0,9mm, aplicació capa
pavindur ciment amb llana metàl·lica i espolvorejat de saturació de
sílice (0,7-1,3mm), polit mecànic, capa intermitja de pavipox sd amb
dolomites amb quarz color. compactat i segellat amb fratasadora
elèctrica i segellat amb pavipox SD.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 578)

33.50 236.500 7,922.75

6 E9556125 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables i amb travessers d'acer
galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3
cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial de linòleum
i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 573)

123.89 36.000 4,460.04

TOTAL Subcapítol 2 01.01.08.71 27,307.05
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Subcapítol 08 PAVIMENTS

Subcapítol 2 72 PAVIMENT NAU Y PATIS

1 E9G4F64K m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, de 15
cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre
20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, escampat des
de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 7
kg/m2 de pols de quars gris.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada

19.49 2,580.000 50,284.20
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expressament per la DF.Aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni
els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent.Queda inclòs el muntatge i
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. (P -
574)

2 E9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase
aquosa (P - 587)

8.91 3,780.000 33,679.80

TOTAL Subcapítol 2 01.01.08.72 83,964.00
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1 E8447220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m ,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 555)

31.75 83.000 2,635.25

2 E84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb pestanya,
de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, amb acabat de la cara vista
lacat de color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició
horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de
perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, amb
perfil de reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades
mecànicament al sostre.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 558)

49.19 258.610 12,721.03

3 E5615C40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a l'absorció de la
radiació ultraviolada a les dues cares, amb suports de perfil d'alumini i
junts d'estanqueïtat, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 522)

104.70 21.000 2,198.70

4 E84EI120000 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat EI120, per a revestir,
format per 4 plaques foc de 15mm de gruix i vora afinada (BA),
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 400 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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a

67.61 141.000 9,533.01
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obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 559)

5 E8447300 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 556)

27.36 150.000 4,104.00

TOTAL Subcapítol 01.01.09 31,191.99
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Subcapítol 2 11 BARANES PAVIMENTS I PROTECCIONS

1 EB122FA6 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401
(AISI 316), travesser inferior i superior de L 40x20, muntants de T 70-8
cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 604)

176.79 42.500 7,513.58

2 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. (P - 580)

79.53 22.000 1,749.66

3 E443512G kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, tractament galvanitzat en calent, col·locat a l'obra
amb unió cargolada.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 493)

1.61 108.000 173.88

4 EB71UC20 m Cable d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0,
homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat
als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat (P - 606)

2.59 212.000 549.08

5 EB71UE20 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal,
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
(P - 607)

270.04 10.000 2,700.40

EUR
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6 EB71UA10 u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada
amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P - 605)

24.86 10.000 248.60

7 EQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer
amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de
diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat (P - 655)

372.42 3.000 1,117.26

TOTAL Subcapítol 2 01.01.10.11 14,052.46
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Subcapítol 2 12 PORTES METÀL·LIQUES

1 EASB9050 m2 Porta tallafocs d'una fulla corredissa d'acer galvanitzat, EI2-C 90, per a
un buit d'obra de més de 12 m2, col·locada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 600)

277.86 51.000 14,170.86

2 EAWMECEL u Mecanisme elèctric portes corredisses de 2 fulles mod.Venus format
per a motor reductor, caixa de maniobres, relé tèrmic, finals de
carrera, sistema mitjançant cadenes i pinyons sobre rodaments i
demès accessoris. Inclou caixa de maniobres, variador de velocitat,
clau de serreta, fotocèdula emisor-receptor i sistema d'alimentació SAI
3000. Totalment muntat i funcionant. (P - 601)

3,320.00 2.000 6,640.00

3 EASA81BB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de
80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 599)

335.78 4.000 1,343.12

4 EAWS2B20 u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb
polsador de desbloqueig, i amb braç extensible, força de retenció de
1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat sobre el paviment.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 602)

70.12 3.000 210.36

5 EARRPOLIU911m2 Porta plegable d'apertura ràpida vertical de teixit revestit de PVC, de
5,5 a 6 m d'alçària màxima, amb bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, amb armari elèctric, interruptor-pulsador i
fotocèl·lula de seguretat, ancorada amb morter de ciment 1:4.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 596)

208.63 75.000 15,647.25

6 EABG7A68 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 80x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany de
cop, acabat esmaltat, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 588)

218.26 1.000 218.26

7 EASA71N1 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu superior, acabada lacat color blanc, col·locada.
Inclou ferramenta, maneta i accesoris de muntatge.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 597)

265.87 2.000 531.74

8 EASA72R2 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x210 cm, preu alt, acabada lacat color blanc, col·locada.
Inclou ferramenta, maneta i accesoris de muntatge.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 598)

553.16 1.000 553.16

EUR
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TOTAL Subcapítol 2 01.01.10.12 39,314.75
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Subcapítol 2 13 ALTRES

1 EE412Q62 u Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia
col·lectiva, de 175 mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret, l'interior d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) i de l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT.m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels
retalls. (P - 617)

229.01 7.000 1,603.07

2 E4435122 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 492)

1.61 1,060.800 1,707.89

TOTAL Subcapítol 2 01.01.10.13 3,310.96

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 11 FUSTERIA

Subcapítol 2 11 FUSTERIA ALUMINI

1 EFEFE010 u Finestra d'alumini lacat color Ral 7022, col·locada sobre bastiment de
base, amb lames de vidre fixes, per a un buit d'obra aproximat de
450x125 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
620)

937.80 14.000 13,129.20

2 EFEFE020 u Fulla fixa d'alumini lacat color Ral 7022, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 450x125 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 621)

516.48 11.000 5,681.28

3 EFEPEM001 u Porta alumini lacat color Ral 7022, 2 fulles practicables per a un buit
d'obra aproximat de 180x210 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
(P - 622)

984.46 2.000 1,968.92

4 EFEPEM003 u Fulla fixa d'alumini lacat color Ral 6005, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 90x210 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua

193.35 7.000 1,353.45

EUR
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segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 (P - 623)

5 EFINFEFEM01 u Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de
base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a
un buit d'obra aproximat de 170x60 cm, elaborada amb perfils amb
ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
624)

296.94 4.000 1,187.76

6 EFINFEFEM02 m Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat,
amb una inèrcia de 200 a 1000 cm4, fixats amb elements específics a
l'estructura. Inclou estrutura superior de tubs d'acer per a collat a
vigues de formigó.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.Inclou la part proporcional de suports i
elements de connexió per als muntants i les fixacions dels travessers.
(P - 625)

280.74 47.000 13,194.78

7 EFINFEFEM03 u Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de
base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a
un buit d'obra aproximat de 280x60 cm, elaborada amb perfils amb
ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
626)

463.58 1.000 463.58

8 EFINFEFEM04 u Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de
base, amb quatre fulles corredisses sobre dos carrils, per a un buit
d'obra aproximat de 590x60 cm, elaborada amb perfils amb ruptura del
pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 627)

933.97 3.000 2,801.91

9 EFINFEFEM05 u Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de
base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a
un buit d'obra aproximat de 240x60 cm, elaborada amb perfils amb
ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
628)

402.98 1.000 402.98

10 EFINFEFEM06 u Finestra d'alumini lacat 7022 amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre
dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 335x120 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 629)

410.43 2.000 820.86

11 EFINFEFEM07 u Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla fixe, per a un buit d'obra aproximat de 120x60 cm,
elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana (P - 630)

136.37 2.000 272.74

12 EFINFEFEM08 u Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla fixe, per a un buit d'obra aproximat de 90x60 cm,
elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana (P - 631)

112.13 3.000 336.39

13 EFINFEFEM09 u Fulla fixa d'alumini lacat color Ral 7022, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 310x120 cm, formada per una
fulla fixa de 183cm i una fulla corredera de 110cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire

364.42 1.000 364.42

EUR

Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 26

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent  segons UNE-EN 12210 (P - 632)

14 EFINFEFEM10 u Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de
base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a
un buit d'obra aproximat de 225x60 cm, elaborada amb perfils amb
ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
633)

377.73 1.000 377.73

15 EFINFEFEM11 u Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de
base, amb 2 fulles corredisses sobre dos carrils i dues batents, per a
un buit d'obra aproximat de 195x60 cm, elaborada amb perfils amb
ruptura del pont tèrmic de preu mitjà, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
634)

334.81 2.000 669.62

16 EFINFEFEM12 u Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de
base, amb 5 fulles fixes, per a un buit d'obra aproximat de 575x120
cm, elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana (P - 635)

968.76 1.000 968.76

17 EFINFEFEM13 u Finestra d'alumini lacat color 7022, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla fixe, per a un buit d'obra aproximat de 70x120 cm,
elaborada amb perfils amb ruptura del pont tèrmic de preu mitjà,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana (P - 636)

152.54 1.000 152.54

18 EC1FQ611 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra
d'aire de 6 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó
de vidre sobre fusta, acer o alumini.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i
amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 611)

52.94 68.346 3,618.24

19 EC151C05 m2 Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i
amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 608)

59.10 183.148 10,824.05

TOTAL Subcapítol 2 01.01.11.11 58,589.21

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 11 FUSTERIA

Subcapítol 2 12 FUSTERIA DE FUSTA

1 EAQEA174 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb

215.77 5.000 1,078.85

EUR
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fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu alt (P -
592)

2 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 (P - 590)

178.48 4.000 713.92

3 EAQF8L16 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x
210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges
de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada (P - 595)

160.94 4.000 643.76

4 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.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. (P - 541)

284.17 17.000 4,830.89

5 E66AA200 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i
perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. (P - 537)

247.02 28.000 6,916.56

6 E66AB070 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 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.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. (P - 540)

250.18 17.000 4,253.06

TOTAL Subcapítol 2 01.01.11.12 18,437.04

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 01 ESCOMESA

1 10.01.01 UT Subministrament i col.locació de caixa general de protecció de 400 A
esquema 9, tipus BUC de la marca CAHORS o similar, incloent fusible
de 315 A i els diferents accessoris per el seu correcte muntatge.
Completament muntada i connexionada.  (P - 2)

410.90 1.000 410.90

2 10.01.02 ML Subministrament i col·locació d'equip de mesurament segons normes
FECSA / ENDESA, per 90kW. i un màxim de 110,85 kW. (TMF10) a
una tensió de 3x400V, incloent platines, interruptor tipus ICP a
160/160A, comptador multifunció amb maxímetre, transformadors
d'intensitat, regletes de comprovació, fulles seccionadores de
protecció i diferents accessoris necessaris per al seu correcte
muntatge i funcionament , segons norma Companyia subministradora.
Abans de la seva col·locació haurà de ser confirmat per part de la
Companyia subministradora.
(P - 3)

2,190.70 1.000 2,190.70

3 10.01.03 ML Subministrament i col.locació de tub de polietilè de línia d'escomesa
entre CGP i l'equip de comptadors i el quadre , amb conductor de
coure de 3x120+120+70 T mm2. (V-0,6/1 Kv. Tipus AFUMEX), segons
norma CPR, incloent-hi canalització amb tub de 110 mm, i diferents
accessoris per el seu correcte muntatge. Completament muntada i
connexionada. (Conductor de 1x120 mm2) (P - 4)

160.50 60.000 9,630.00

4 10.01.04 ML Subministrament i col.locació de safata de 150x60 de la marca
PEMSA, model PEMSABANAD CIEGA, amb tapa incloent elements
de suport, tapes i diferents accessoris per el seu correcte muntatge.

19.10 10.000 191.00

EUR

Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 28

Completament muntada i connexionada.  (P - 5)
5 10.01.05 ML Subministrament i col.locació de línia d'escomesa des del grup

electrògen i el quadre elèctric, amb conductors de coure 3x10+10+10
T 1000V, Segurfoc 400º 2h. Incloent-hi diferents accessoris per el seu
correcte muntatge. Completament muntada i connexionada.   (P - 6)

35.70 140.000 4,998.00

6 10.01.06 ML Subministrament i col.locació de safata de 100x60 de la marca
PEMSA, model PEMSABANAD CIEGA, amb tapa incloent elements
de suport, tapes i diferents accessoris per el seu correcte muntatge.
Completament muntada i connexionada.  (P - 7)

16.10 40.000 644.00

7 10.01.07 UT Subministrament i col.locació de grup electrògen de la marca SDMO
de 20 kvA incloent quadre d'arrancada, control automàtic, motor gas
refriferat per aigua mitjançant radiador, alternador Sincrono, silencios
d'escape, regulador de velocitat tipus mecànic, dipósit de
combustible, xasis mecano soldat amb esmorteïdors , transport,
silenciador, i els diferents accessoris per a la seva correcta
funcionament. Completament muntat i connexionat.
(P - 8)

14,100.00 1.000 14,100.00

8 10.01.08 ML Subministrament i col.locació de conductor de coure de 1x 10 mm2
(0,6/1KV) (AFUMEX) amb canalització entre la connexió neutre del
grup electrògen i un terra in dependent de l'edifici, incloent piquetes,
arqueta, elemets de connexió i diferents accessoris per a la seva
correcta funcionament. Completament muntat i connexionat.
(P - 9)

3.60 10.000 36.00

9 10.01.09 UT Subministrament i col.locació d'equip de bateria reactiva de 80 kVA de
la marca MERLIN GERIN de 80 KVAR, 400 V. incloent diferents
accesoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i
connexionat.  (P - 10)

2,540.80 1.000 2,540.80

10 10.01.10 ML Subministrament i col.locació d'arquetes estanques de 580x582x580,
amb tapa estanca de la marca HIDROSTANK, incloent pre excavació,
recomplert, i diferents accessoris per a la seva correcta funcionament.
Completament muntat i connexionat.
(P - 11)

570.30 4.000 2,281.20

11 10.10.11 ML Subministrament i col.locació de tub de poliolefina de la marca
AISCAN o similar tipus DP, homologat i de diametre 110 mm, incloent
excavacions, senyalització, reomplert, compactació acabat amb
formigó, i diferents accessoris per a la seva correcta funcionament.
Completament muntat i connexionat.
(P - 84)

48.90 60.000 2,934.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.12.01 39,956.60

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 02 QUADRES DISTRIBUCIÓ I PROTECCIÓ

1 10.02.01 UT Subministrament i col·locació de quadre general de distribució i
protecció de la marca MERLIN GERIN o similar amb porta , amb un
25% d'espai de reserva, incloent interruptor automàtic general,
interruptors automàtics, proteccions diferencials, i diferents accessoris
pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació
segons configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat i
connexionat.  (P - 12)

4,170.30 1.000 4,170.30

2 10.02.02 UT Subministrament i col·locació de subquadre zona taller de distribució i
protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta,
amb un 25% d'espai de reserva, incloent interruptor general de tall,
interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i
diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la
seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt.
Completament muntat  i connexionat.  (P - 13)

1,960.00 1.000 1,960.00

EUR
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3 10.02.03 UT Subministrament i col·locació de subquadre menjador de distribució i
protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta,
amb un 25% d'espai de reserva, incloent interruptor general de tall,
interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i
diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la
seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt.
Completament muntat  i connexionat.  (P - 14)

1,970.20 1.000 1,970.20

4 10.02.04 UT Subministrament i col·locació de subquadre sala d'aigues de
distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar,
amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent interruptor
general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials,
regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte
funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a
l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat.  (P - 15)

740.90 1.000 740.90

5 10.02.05 UT Subministrament i col·locació de subquadre per carregadors vehicles
lleugers, de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN
metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent
interruptor general de tall, interruptors automàtics, proteccions
diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte
funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a
l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat.  (P - 16)

970.30 1.000 970.30

6 10.02.06 UT Subministrament i col·locació de subquadre per zona neteja i
contenidors, de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN
metàl.lic o similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent
interruptor general de tall, interruptors automàtics, proteccions
diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte
funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a
l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat.  (P - 17)

610.70 1.000 610.70

7 10.02.07 UT Subministrament i col·locació de subquadre taller, de distribució i
protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta,
amb un 25% d'espai de reserva, incloent interruptor general de tall,
interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i
diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la
seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt.
Completament muntat  i connexionat.  (P - 18)

2,690.20 1.000 2,690.20

8 10.02.08 UT Subministrament i col·locació de subquadre per carregadors bicicletes,
de distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o
similar, amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent
interruptor general de tall, interruptors automàtics, proteccions
diferencials, regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte
funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a
l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat.  (P - 19)

850.90 1.000 850.90

9 10.08.09 UT Subministrament i col·locació de subquadre ventilació general, de
distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar,
amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent interruptor
general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials,
commutació automàtica, regleters superiors i diferents accessoris pel
seu correcte funcionament, senyalat per la seva identificació segons
configuració a l'esquema adjunt. Completament muntat i connexionat.
(P - 35)

2,170.40 1.000 2,170.40

10 10.08.10 UT Subministrament i col·locació de subquadre ventilació taller, de
distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar,
amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent interruptor
general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials,
regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte
funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a
l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat.  (P - 36)

1,870.30 1.000 1,870.30

11 10.02.11 UT Subministrament i col·locació de quadre maniobra, per l'enllumenat
format per 6 interruptors, de la marca SIMON, incloent cablejat de
senyal i connexió amb els contactors del quadre elèctric i diferents
accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la seva
identificació segons configuració a l'esquema adjunt. Completament
muntat  i connexionat. (P - 20)

310.60 1.000 310.60

12 10.02.12 UT Subministrament i col·locació de quadre maniobra aparacament, per
l'enllumenat format per 4 interruptors, de la marca SIMON, incloent
cablejat de senyal i connexió amb els contactors del quadre elèctric i

240.30 1.000 240.30
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diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la
seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt.
Completament muntat  i connexionat. (Nau) (P - 21)

TOTAL Subcapítol 2 01.01.12.02 18,555.10

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 03 CONDUCTORS

Partida 01 MÀNEGUES (0,6/1KV) AFUMEX

1 10.03.01.01 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
2x1,5+1,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada. (P - 42)

1.80 980.000 1,764.00

2 10.03.01.02 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
2x2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 43)

1.90 3,570.000 6,783.00

3 10.03.01.03 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció 2x4+4
Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de
0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents
accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i
connexionada.   (P - 44)

3.60 510.000 1,836.00

4 10.03.01.05 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x6+6+6 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.  (P - 45)

6.10 110.000 671.00

5 10.03.01.06 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x4+4+4 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.  (P - 46)

5.30 550.000 2,915.00

6 10.03.01.07 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x16+16+16 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament
de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 47)

13.30 85.000 1,130.50

7 10.03.01.08 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x10+10+10 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament
de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 48)

10.15 140.000 1,421.00

8 10.03.01.09 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
2x10+10 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 49)

6.10 320.000 1,952.00

9 10.03.01.10 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x50+50+25 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament
de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 50)

27.10 115.000 3,116.50

10 10.03.01.11 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x2,5+2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb
aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR,
incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.

3.40 290.000 986.00

EUR
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Completament muntada i connexionada.   (P - 51)
11 10.03.01.12 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció

3x2,5+2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb
aïllament de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, (Segurfoc 400º 2h),
segons normativa CPR, incloent diferents accessoris per la seva
correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.   (P - 52)

8.40 560.000 4,704.00

12 10.03.01.13 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x10+10+10 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament
de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 53)

13.30 110.000 1,463.00

13 10.03.01.14 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x6+6+6 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
canalització de superfície amb tub de Fe de 32 mm, 10 caixes de
superfície estanques amb fusibles, prensatapes i diferents accessoris
per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i
connexionada.   (P - 54)

32.90 185.000 6,086.50

TOTAL Partida 01.01.12.03.01 34,828.50

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 03 CONDUCTORS

Partida 02 CONDUCTORS UNIPOLARS 750 V AFUMEX

1 10.03.02.01 ML Subministrament i col.locació de conductor de coure de 1,5 mm2 de
secció amb aïllament de P.V.C. de 750 V, PIREPOL flexible tipus
AFUMEX, segons normativa CPR. Completament muntat i
connexionat.  (P - 55)

0.50 2,700.000 1,350.00

2 10.03.02.02 ML Subministrament i col.locació de conductor de coure de 2,5 mm2 de
secció amb aïllament de P.V.C. de 750 V, PIREPOL flexible tipus
AFUMEX, segons normativa CPR. Completament muntat i
connexionat.  (P - 56)

0.55 3,940.000 2,167.00

TOTAL Partida 01.01.12.03.02 3,517.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 03 CONDUCTORS

Partida 03 TUB FLEXIBLE

1 10.03.03.01 ML Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C.
reforçat de diàmetre 16 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus
Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins
de connexió. Completament  muntat i connexionat. (P - 57)

0.90 910.000 819.00

2 10.03.03.02 ML Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C.
reforçat de diàmetre 19 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus
Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins
de connexió. Completament  muntat i connexionat. (P - 58)

0.95 1,140.000 1,083.00

3 10.03.03.03 ML Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C.
reforçat de diàmetre 23 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus
Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins
de connexió. Completament  muntat i connexionat. (P - 59)

1.05 640.000 672.00
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TOTAL Partida 01.01.12.03.03 2,574.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 03 CONDUCTORS

Partida 04 TUB RÍGID PVC

1 10.03.04.01 ML Subministrament i col.locació de tub rígid de P.V.C. de diàmetre 16
mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Fergondur o similar, inclosa
part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament
muntat i connexionat. (P - 60)

1.85 670.000 1,239.50

2 10.03.04.02 ML Subministrament i col.locació de tub rígid de P.V.C. de diàmetre 23
mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Fergondur o similar, inclosa
part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament
muntat i connexionat. (P - 61)

2.15 370.000 795.50

TOTAL Partida 01.01.12.03.04 2,035.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 03 CONDUCTORS

Partida 05 SAFATES

1 10.03.05.01 ML Subministrament i col.locació de safata de metàlic de la marca
PEMSA, perforada de 300x60 amb tapa i canal interior, incloent canal
interior diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació.
Completament  muntat i connexionat. (elèctrica i senyal) (P - 62)

28.30 290.000 8,207.00

2 10.03.05.02 ML Subministrament i col.locació de safata de metàlic de la marca PEMSA
perforada de 250x60 amb tapa, incloent diferents accessoris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.
(senyal) (P - 63)

17.70 85.000 1,504.50

TOTAL Partida 01.01.12.03.05 9,711.50

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 03 CONDUCTORS

Partida 06 CANALETES

1 10.03.06.01 ML Subministrament i col.locació de safata de PVC de la marca
QUINTELA model KIB 60150 de 150x60 amb tapa, incloent diferents
accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i
connexionat.   (P - 64)

14.10 10.000 141.00

TOTAL Partida 01.01.12.03.06 141.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

EUR
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Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 03 CONDUCTORS

Partida 07 LÍNIES AIRE CONDICIONAT

1 10.03.07.01 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
2x2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus AFUMEX, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 65)

1.90 40.000 76.00

2 10.03.07.02 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x4+4+4 T amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus AFUMEX, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 66)

4.05 230.000 931.50

3 10.03.07.03 ML Subministrament i col.locació de tub de ferro flexible, de diàmetre 16
mm. inclosa la part proporcional de fixacions, connexions,
prensaestopes i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació..
Completament  muntat i connexionat.  (P - 67)

2.10 15.000 31.50

4 10.03.07.04 ML Subministrament i col.locació de tub de ferro flexible de diàmetre 22
mm. inclosa la part proporcional de fixacions, connexions,
prensaestopes i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació..
Completament  muntat i connexionat. (P - 68)

2.90 15.000 43.50

5 10.03.07.05 ML Subministrament i col.locació de safata metàl.lica de 100x60 amb
tapa, incloent la part proporcional de fixacions, connexions,
prensaestopes i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament  muntat i connexionat.  (P - 69)

12.10 35.000 423.50

TOTAL Partida 01.01.12.03.07 1,506.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 03 CONDUCTORS

Partida 08 CANALITZACIONS EXTERIORS

1 10.03.08.01 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de poliolefina, de la
marca AISCAN o similar, tipus DP, homologat, i de diametre 63 mm,
incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació.
Completament  muntat i connexionat.   (P - 70)

8.10 30.000 243.00

2 10.03.08.02 UD Subministrament i col.locació d'arquetes estanques de 580x580x580,
amb tapa estanca i fonso, de la marca HIDROSTANK, incloent
diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat.   (P - 71)

570.30 3.000 1,710.90

TOTAL Partida 01.01.12.03.08 1,953.90

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 04 ENLLUMENAT D'EMERGENCIA

1 10.04.01 UT Subministrament i muntatge d'equip d'il·luminació i senyalització, de
150 lumens model NOVA N3 de 8 W, superfície amb difusor,
autonomia 1 hora de la marca DAISALUX o similar, segons normes
UNE-20-062-93, UNE 20-392-93, UNE-EN 60598-2-22(EN

90.70 41.000 3,718.70
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60598-2-22.1990), incloent elements de connexió, fixació i etiquetes.
Totalment muntada i connexionada.  (P - 22)

2 10.04.02 UT Subministrament i muntatge d'equip d'il·luminació i senyalització, de
570 lumens model NOVA N11 de 11 W, superfície amb difusor,
autonomia 1 hora de la marca DAISALUX o similar, segons normes
UNE-20-062-93, UNE 20-392-93, UNE-EN 60598-2-22(EN
60598-2-22.1990), incloent elements de connexió, fixació i etiquetes.
Totalment muntada i connexionada.  (P - 23)

125.10 32.000 4,003.20

3 10.04.03 UT Subministrament i muntatge d'equip d'il·luminació i senyalització,
model NOVA, superfície amb difusor, autonomia 1 hora de la marca
DAISALUX o similar, segons normes UNE-20-062-93, UNE 20-392-93,
UNE-EN 60598-2-22(EN 60598-2-22.1990), incloent elements de
connexió, fixació i etiquetes. Totalment muntada i connexionada. (P -
24)

130.40 2.000 260.80

TOTAL Subcapítol 2 01.01.12.04 7,982.70

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 05 ENLLUMENAT

Partida 09 ENLLUMENAT GENERAL

1 10.05.01.01 Ut Subministrament i muntatge de downlight, de la marca SIMON de 20
W, model 715, incloent diferents accessoris, per la seva correcta
instal.lació. Totalment muntada i connexionada.  (P - 72)

115.00 51.000 5,865.00

2 10.05.01.02 UT Subministrament i muntatge de punt de llum de sostre estanca, de la
marca SIMON de 15W, estanca IP65, incloent diferents accessoris,
per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.
(P - 73)

50.80 16.000 812.80

3 10.05.01.03 UT Subministrament i muntatge de regleta estanca, de la marca PHILIPS,
model LEDINAIRE ESTANCA GEN 2, incloent diferents accessoris,
per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.
(P - 74)

130.70 44.000 5,750.80

4 10.05.01.04 UT Subministrament i muntatge de llumanària de superfície, de la marca
TRILUX de 2x18 , model ONPERLA-LED, incloent lampara 1x26 W, i
diferents accessoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment
muntada i connexionada.  (P - 75)

421.30 13.000 5,476.90

5 10.05.01.05 UT Subministrament i muntatge de llumanària sospesa, de la marca
SIMON, model 805, de 1x48, incloent tirador per la seva comoditat a
l'ús, lampara led E27G95 15W, i diferents accessoris, per la seva
correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.  (P - 76)

95.60 13.000 1,242.80

6 10.05.01.06 UT Subministrament i muntatge de focus exteriors, de la marca PHILIPS,
model LORELINE TEMPO LED de 38 W, incloent diferents accessoris,
per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.
(Patí) (P - 77)

220.50 3.000 661.50

7 10.05.01.07 UT Subministrament i muntatge de projector 1x150, de la marca LED
Ligths, Disc de 1x150 W amb led LUXEON 3030 2D de temperatura
de calor 5700, incloent equip Meonrell, i diferents accessoris, per la
seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. (Zona
taller) (P - 78)

210.30 10.000 2,103.00

8 10.05.01.08 UT Subministrament i muntatge de projector 1x60, de la marca LED
Ligths, Disc de 1x60 amb led LUXEON 3030 2D de temperatura de
calor 5700, incloent equip Meonrell, i diferents accessoris, per la seva
correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. (Zona
aparcament) (P - 79)

155.70 33.000 5,138.10

9 10.05.01.09 UT Subministrament i muntatge d'aplic 1x27, incloent diferents accessoris,
per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.
(P - 80)

67.38 6.000 404.28

EUR
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10 10.05.01.10 UT Subministrament i muntatge de bàcul exterior, de la marca
CRISTHER, model OVALLA de 2x11 de 1,27 mm, incloent placa
d'ancoratge al mur, i diferents accessoris, per la seva correcta
instal.lació. Totalment muntada i connexionada.  (P - 81)

370.30 10.000 3,703.00

11 10.05.01.11 UT Subministrament i muntatge de regleta fluorescent antideflagrant, de la
marca AIRFAL model PYROS, amb 1 tub fluorescent de 58W, incloent
el cos de la luminària, el reflector, el tub de policarbonat, els elements
d'unió i subjecció i els diferents accessoris necessaris per la seva
correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.  (P - 82)

860.00 2.000 1,720.00

TOTAL Partida 01.01.12.05.09 32,878.18

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 06 MECANISMES

1 10.06.01 UT Subministrament i muntatge d'interruptor 10 A, 250 V de la marca
SIMON 44, incloent, caixa, marc i diferents accessoris per a la seva
correcta instal.lació. Totalment muntat i  connexionat. (P - 25)

20.70 17.000 351.90

2 10.06.03 UT Subministrament i muntatge de presa de corrent II+T 10/16 A de la
marca SIMON 44, incloent caixa encastar, marc i diferents accessoris
per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.
(P - 26)

21.10 44.000 928.40

3 10.06.05 UT Subministrament i col.locació de caixa portamecanismes per encastar
a la paret, de la marca SIMON sèrie CIMA CLASSIC, incloent 2
endolls blancs, 2 endolls vermells, 2 connexions RJ45, tapa, marc,
caixa per encastar i diferents accessoris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat.  (P - 27)

140.90 6.000 845.40

4 10.06.06 UT Subministrament i col.locacio de detector de presencia, de la marca
HAGEN, incloent canalització, cablejat i diferents accessoris per a la
seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. (P - 28)

95.90 33.000 3,164.70

5 10.06.07 UT Subministrament i col.locacio de timbre, de la marca SIMON, model
SIMON 44, incloent diferents accessoris per a la seva correcta
instal.lació. Totalment muntada i connexionada. (P - 29)

20.00 2.000 40.00

6 10.06.08 UT Subministrament i col.locacio de sirena, tipus FONESTAR, model
RS-41, incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació.
Totalment muntada i connexionada. (P - 30)

80.70 2.000 161.40

TOTAL Subcapítol 2 01.01.12.06 5,491.80

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 07 XARXA PRESA DE TERRA

1 10.07.01 UT Subministrament i col.locació de piqueta de coure, incloent quatre
piquetes, brides d'unió i diferents accessoris per a la seva correcta
instal.lació. Completament muntada i instal·lada. (P - 31)

320.10 12.000 3,841.20

2 10.07.02 ML Subministrament i col.locació de conductor de coure de 35T mm2. de
secció, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i instal·lat.  (P - 32)

12.70 98.000 1,244.60

3 10.07.03 ML Subministrament i col·locació de tub d'acer de diàmetre 36 mm.
incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat.  (P - 33)

10.90 3.000 32.70
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TOTAL Subcapítol 2 01.01.12.07 5,118.50

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 08 CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL

1 10.08.01 ML Conjunt de connexió equipotencial, amb cable de 1x35 mm2 de secció
a totes les parts metàl·liques.  (P - 34)

9.50 10.000 95.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.12.08 95.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 09 VEU I DADES

1 10.09.01 Ud Subministrament, instal.lació i col.locació d'armari tipus Rack
600x600x600 degudament equipat amb centraleta de telefonia (no
s'inclou servidor ni la seva configuració e instalació) i la instalació de la
xarxa de dispersió fins els diferents punts:

Armari Rack distribuidor 19´´,
Conmutadors (Switch). Conmutador ethernet.
Panells distribuidors, 19´´
Fuets de conexió de 1m UTP Cat 6
Panells amb guia
Panells
Panells endolls Schuko + Disjuntor
Safata soporta actius 1U
Conjunt de cable cat 6 UTP
Centraleta
Telefons de veu a cada lloc de treball, assenyalat  als planells.
Equip de telefonia, centraleta amb telefon inalambric.
Connexió per fibra òptica.

Nota: Els equips informàtics seran subministrats, instal.lats i
connexionats per l'empresa adjudicataria de la present instal.lació.

Instal.lació complerta de telefonia, incloent centraleta, telèfons i
diferents accessoris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat i instal.lat

(P - 37)

960.70 1.000 960.70

2 10.09.02 ML Subministrament i col.locació de mànega tipus CAT-6E, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat.
(P - 38)

3.10 140.000 434.00

3 10.09.03 ML Subministrament i col.locació de mànega tipus FIBRA, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat. (P - 39)

3.10 170.000 527.00

4 10.09.04 UT Conjunt de treballs de la certificació de cada línia de la xarxa del
cablejat estructural, incloent diferents treballs.  (P - 40)

570.90 1.000 570.90

5 10.09.05 UD Subministrament i col.locació d'armari rack de 19´´ de 600x600x600,
incloent panells de 19´´, connectors, switch per 8 punts, accessoris per
la seva correcta instal.lació, amb senyal de l'armari rack principal amb
fibra, i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat. (P - 41)

760.50 1.000 760.50
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TOTAL Subcapítol 2 01.01.12.09 3,253.10

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 0A EIXUGAMANS

1 10.10.01 UT Subministrament i col.locació d'eixugamans de la marca AIRTRONIC
model F-10 a 220 V., incloent diferents accessoris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P - 83)

390.10 15.000 5,851.50

TOTAL Subcapítol 2 01.01.12.0A 5,851.50

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 0B EXTRACCIÓ ZONA  APARCAMENT

1 10.11.01 UT Subministrament i col.locació de caixa d'extracció de terrat, de la
marca S&P, per un cabal de 5000m3/h, model CTHT/4-400, pel
desenfumatge del tipus 400º 2h, incloent-hi base de xapa d'àcer,
galvanitzat amb xarxa antiocells, elements de soportació, motor IP55,
trifàsic 400 V-50Hz, obertures a la taulada, segellat, i diferents
accessoris per la seva correcta instal.lació.Completament muntat i
connexionat.  (P - 85)

1,760.10 9.000 15,840.90

2 10.11.02 UT Subministrament i col.locació de variador de freqüència, de la marca
MERLIN GUERIN, incloent-hi caixa del tipus doble aïllament amb
porta registrable, i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat.  (P - 86)

370.80 9.000 3,337.20

3 10.11.03 UT Subministrament i col.locació de d'extractor per un cabal de 5000
m3/h, sde la marca S&P, incloent-hi 15 ml de tub de xapa circular de
500 mm, embocadures, exeta exterior de 60 x60 cm, malla antiocells i
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat.  (P - 87)

1,460.30 1.000 1,460.30

TOTAL Subcapítol 2 01.01.12.0B 20,638.40

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 0C VARIS

1 10.12.01 UT Connexió elèctrica als extractors, climatitzadors, i diferent maquinària
de la instal.lació. incloent diferents accessoris per a la seva correcta
instal.lació. Completament muntats i connexionats. (P - 88)

410.30 1.000 410.30

2 10.12.02 UT Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació
elèctrica, tal com la realització i segellat del forats a la paret, regates,
passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per
deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament. (P - 89)

1,100.00 1.000 1,100.00

3 10.12.03 UT Subministrament i col.locació de SAI de la marca SALICRU de 3 kVA.
Incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament.
Completament muntat i connexionat.  (P - 90)

760.70 2.000 1,521.40
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4 10.12.04 UT Subministrament i col.locació de botonera, pel sistema paro/marxa
manual de les caixes d'extracció, Incloent la canalització i cablejat per
la maniobra, fins el quadre elèctric, i diferents accessoris per el seu
correcta funcionament. Completament muntat i connexionat.  (P - 91)

110.60 2.000 221.20

5 10.12.05 UT Subministrament i col.locació de superfície, de la marca MERLIN
GUERIN, format per 1 interruptor general de 20 A/II, 2 interruptors
automàtics magnetotermics de 16 A/II, i 4 endolls de 16 A/II Shuko,
incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament.
Completament muntat i connexionat.  (P - 92)

190.60 8.000 1,524.80

6 10.12.06 UT Subministrament i col.locació de superfície, de la marca MERLIN
GUERIN, format per 1 interruptor general de 16 A/IV, 1 interruptor
diferencial de 40A/30MA/II, 1 interuptor automàtic magnetotermic de
16 A/II, i 2 endolls de 16 A/II, 1 interruptor diferencial de 40A/30MA/IV,
amb un interruptor automàtic magnetotermic de 16A/IV, y 1 endoll de
16A/IV, incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament.
Completament muntat i connexionat.  (P - 93)

210.70 8.000 1,685.60

7 10.12.07 UT Subministrament i col.locació de superfície, de la marca MERLIN
GUERIN, format per 1 interruptor general de 20 A/IV, 1 interruptor
diferencial de 40A/30MA/II, 2 interuptor automàtic magnetotermic de
16 A/II, i 4 endolls de 16 A/II, 1 interruptor diferencial de 40A/30MA/IV,
amb 2 interruptor automàtic magnetotermic de 16A/IV, y 1 endoll de
16A/IV, incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament.
Completament muntat i connexionat.  (P - 94)

260.30 2.000 520.60

8 10.12.08 UT Subministrament i col.locació de superfície, de la marca SIMON IP-44,
model 17910-35, format per 4 endolls de 16 A/II Shuko, incloent
diferents accessoris per el seu correcta funcionament. Completament
muntat i connexionat.  (P - 95)

90.30 10.000 903.00

9 10.12.09 UT Subministrament i col.locació de superfície, de la marca MERLIN
GUERIN, format per 1 interruptor general de 20 A/IV, 2 interruptors
automàtics magnetotermics de 16 A/II, i 4 endolls de 16 A/II, 1
interruptor diferencial de 40A/30MA/IV, amb un interruptor automàtic
magnetotermic de 16A/IV, y 2 endolls de 16A/IV, incloent diferents
accessoris per el seu correcta funcionament. Completament muntat i
connexionat.  (P - 96)

290.15 2.000 580.30

TOTAL Subcapítol 2 01.01.12.0C 8,467.20

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 12 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 0D PARALLAMPS

1 10.13.01 U Subministrament i col.locació de parallams homologat de la marca
INGESCO, model INGESCO-PDC segons normativa (UNE 50.164)
peça d'adaptació 1.1 1/2´´, màstil 6 m. de Fe galvanitzat, 16 elements
de subjecció de cablejat, 85ml. de cablejat de Cu d'1x70mm2. placa
ancoratge, tub protector de cablejat per tot el seu recorregut, sistema
complert, posada a terra (piquetes, arqueta, pont complert posada a
terra (piquetes arqueta, pont, tub d'humificació, Quibacsol, cablejat,
maniguets, connexió tipus C, drenatge de corrent PCS, via de xispa,
tot segons normatives vigents, , Incloent tots els diferents accessoris
per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.
(P - 97)

3,870.70 1.000 3,870.70

TOTAL Subcapítol 2 01.01.12.0D 3,870.70

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 13 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Subcapítol 2 14 ESCOMESA

EUR
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1 11.01.01 UT Realització dels treballs i subministrament, col.locació i connexió del
material necessari per a la connexió de la instal·lació de la nau a la
instal·lació existent en el complex, amb tub de PE a pressió Dn 90,
incloent tancat i buidat de la instal·lació, instal·lació de clau de tall,
execució d'arqueta de dim 600x600mm amb tapa, col·locació de
passamurs, posterio omplert i comprobació de la instal·lació, elements
de subjecció, connexió i derivació i altres accessoris necessaris per a
la correcta instal.lació. Totalment muntat i  connexionat. (P - 98)

248.00 1.000 248.00

2 11.01.02 ML Subministrament, col·locació i connexió de canonada de polietilè tipus
PE-100 de pressió, Diám. 90 mm, per a instal·lació soterrada, des de
connexió amb la instal·lació existent, fins arqueta situada a l'exterior
de la nau, incloent contratub en recorregut enterrat, en el metre lineal
la part proporcional d'elements d'unió, derivació i connexió, element de
connexió i transició i altres accessoris necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Completament muntada i amb connexions
establertes. (P - 99)

32.60 80.000 2,608.00

3 11.01.03 UT Subministrament, col.locació i connexió del conjunt de clau general de
pas de la instal.lació de la nau i clau de retenció, a instal.lar en
l'exterior de la nau SAC, per a tub PE Dn.90, incloent realització
d'arqueta amb tapa per a ubicació de les claus, accessoris d'unió i
subjecció i altres elements necessaris per a la correcta instal.lació.
Totalment muntada i instal.lada.  (P - 100)

228.00 1.000 228.00

4 11.01.04 UT Subministrament, col.locació i connexió de comptador parcial de la
nau, inclosos els següents elements disposats en aquest ordre: calu
de pas, clau de retenció, filtre de tipus Y amb un llindar de filtrat entre
25 i 50 μm amb malla d'acer inoxidable i bany d'argent, reducció o
carrette tranquilitzador a l'entrada i a la sortida del comptador,
comptador general de l'edifici de 40 mm, carrette de desmuntatge,
vàlvula de comporta, brida de connexió a tub de polipropilè
90x12,5mm, by-pass; inclòs elements de suport i subjecció per a
comptador i tubs, desguàs, armari amb portaa i pany amb clau de la
companyia subministradora i altres elements i accessoris necessaris
per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat.
Preparat per enviament de senyals per a la seva lectura a distància. (P
- 101)

398.27 1.000 398.27

5 11.01.05 UT Realització dels treballs i subministrament, col.locació i connexió del
material necessari per a la connexió de la instal·lació d'aigua sanitària
a la Companyia Subministradora, es cas que el diàmetre d'escomesa
existent actualment al complex sigui insuficient per a les noves
instal·lacions, inclourà la instal·lació de passamurs de diàm. 150 mm.
execució d'arqueta de dim. 900x900xh:900 mm. amb tapa, instal·lació
de la brida de ´´barco´´ en el ramal general interior i altres accessoris
necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i
connexionat. (Diàmetre a confirmar per la Companyia
Subministradora). (P - 102)

441.18 1.000 441.18

TOTAL Subcapítol 2 01.01.13.14 3,923.45

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 13 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Subcapítol 2 15 DISTRIBUCIÓ AIGUA

1 11.02.01 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN
90x12,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
103)

19.02 62.000 1,179.24
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2 11.02.02 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN
75x10,4 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
104)

17.76 6.000 106.56

3 11.02.03 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN
63x8,7 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
105)

14.43 34.000 490.62

4 11.02.04 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN
50x6,9 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
106)

10.32 155.000 1,599.60

5 11.02.05 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN
40x5,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
107)

7.55 42.000 317.10

6 11.02.06 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN
32x4,4 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
108)

6.37 86.000 547.82

7 11.02.07 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN
25x3,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
109)

4.65 52.000 241.80

8 11.02.08 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR6, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 20x3,4
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
110)

4.30 107.000 460.10

9 11.02.09 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR6, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 16x2,7
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
111)

3.87 212.000 820.44

10 11.02.10 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 75x7,4
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
112)

17.76 12.000 213.12

11 11.02.11 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 63x8,7
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
113)

14.43 34.000 490.62

12 11.02.12 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 50x6,9
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de

10.32 25.000 258.00

EUR
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connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
114)

13 11.02.13 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 40x5,5
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
115)

7.55 33.000 249.15

14 11.02.14 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 32x4,4
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
116)

6.37 10.000 63.70

15 11.02.15 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 25x3,5
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
117)

4.65 10.000 46.50

16 11.02.16 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 20x3,4
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
118)

4.30 187.000 804.10

17 11.02.17 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 40x5,5
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat, (circuit
de retorn). (P - 119)

6.37 6.000 38.22

18 11.02.18 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 25x3,5
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat, (circuit
de retorn). (P - 120)

4.65 6.000 27.90

19 11.02.19 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 20x3,4
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat, (circuit
de retorn). (P - 121)

4.30 27.000 116.10

20 11.02.20 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 90 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
122)

6.25 62.000 387.50

21 11.02.21 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 75 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
123)

5.31 6.000 31.86
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22 11.02.22 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 63 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
124)

4.79 34.000 162.86

23 11.02.23 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 50 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
125)

4.52 155.000 700.60

24 11.02.24 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 40 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
126)

3.71 42.000 155.82

25 11.02.25 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 32x5,4 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
127)

3.19 104.000 331.76

26 11.02.26 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 25 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
128)

2.76 52.000 143.52

27 11.02.27 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 20 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
129)

2.46 59.000 145.14

28 11.02.28 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 16 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
130)

2.28 68.000 155.04

29 11.02.29 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 29 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 75 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària). (P -
131)

10.29 12.000 123.48

30 11.02.30 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 29 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 63 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària). (P -
132)

9.26 34.000 314.84

31 11.02.31 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 29 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 50 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària). (P -
133)

7.71 25.000 192.75

32 11.02.32 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 29 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 40 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària). (P -
134)

7.46 33.000 246.18
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33 11.02.33 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 25 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 32 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària). (P -
135)

6.51 16.000 104.16

34 11.02.34 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 25 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 25 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària). (P -
136)

5.26 16.000 84.16

35 11.02.35 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 25 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 20 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària). (P -
137)

4.91 162.000 795.42

36 11.02.36 ML Subministrament i col.locació de tub flexible reforçat grau de protecció
mecànica 7, tipus FORROPLAST o similar per tub de polipropilè de
diàmetre DN 20, en instal.lació encastada, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntat. (de color blau per aigua freda, de
color vermell per a aigua calenta i de color negre per a aigua
descalcificada). (P - 138)

0.66 111.000 73.26

37 11.02.37 ML Subministrament i col.locació de tub flexible reforçat grau de protecció
mecànica 7, tipus FORROPLAST o similar per tub de polipropilè de
diàmetre DN 16, en instal.lació encastada, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntat. (de color blau per aigua freda, de
color vermell per a aigua calenta i de color negre per a aigua
descalcificada). (P - 139)

0.65 68.000 44.20

38 11.02.38 UT Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta,
per tuberia de polipropilè de Dn 63, incloent diferents accessoris de
connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta
instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en
color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i
connexionada. (P - 140)

52.85 3.000 158.55

39 11.02.39 UT Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta,
per tuberia de polipropilè de Dn 50, incloent diferents accessoris de
connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta
instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en
color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i
connexionada. (P - 141)

32.16 2.000 64.32

40 11.02.40 UT Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta,
per tuberia de polipropilè de Dn 40, incloent diferents accessoris de
connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta
instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en
color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i
connexionada. (P - 142)

24.67 4.000 98.68

41 11.02.41 UT Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta,
per tuberia de polipropilè de Dn 20, incloent diferents accessoris de
connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta
instal.lació, identificada en color balu per als tubs d'aigua freda i en
color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i
connexionada. (P - 143)

12.40 12.000 148.80

42 11.02.42 UT Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta,
per tuberia de polipropilè de Dn 20, incloent diferents accessoris de
connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta
instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en
color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i
connexionada. (P - 144)

10.85 6.000 65.10

43 11.02.43 UT Subministrament i col.locació de clau de regulació de la marca ARCO
model DELTA o similar per tuberia de polipropilè de diàmetre DN 20,
incloent el comandament, el plafó, diferents accessoris de connexió i
altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació.

18.52 4.000 74.08
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Completament muntada i connexionada. (clau aparell).  (P - 145)
44 11.02.44 UT Subministrament i col.locació de clau de regulació de la marca ARCO

model DELTA o similar per tuberia de polipropilè de diàmetre DN 16,
incloent el comandament, el plafó, diferents accessoris de connexió i
altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació.
Completament muntada i connexionada. (clau aparell).  (P - 146)

14.87 63.000 936.81

45 11.02.45 UT Subministrament i col·locació de termo ACS de la marca FLECK,
model ELBA 100 de 100 litres, incloent claus de tall per la connexió a
la instal·lació d'aigua freda i calenta, interconnexió elèctrica, elements
de suport i subjecció i altres accessoris necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat i instal·lat. (P - 147)

410.60 1.000 410.60

46 11.02.46 UT Subministrament i col·locació de termo ACS de la marca FLECK,
model ELBA 50 de 50 litres, incloent claus de tall per la connexió a la
instal·lació d'aigua freda i calenta, interconnexió elèctrica, elements de
suport i subjecció i altres accessoris necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat i instal·lat. (P - 148)

240.70 1.000 240.70

TOTAL Subcapítol 2 01.01.13.15 14,460.88

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 13 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Subcapítol 2 16 AIXETES I SANITARIS

1 11.03.01 UT Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta de lavabo, amb
obertura per polsador i tancament temporitzat, amb airejador, a
instal·lar en zones de lavabos i vestidors, de la marca ROCA model
SPRINT, incloent el subministrament i interconnexió de flexos, gomes
y els diferents elements necessaris pel seu correcte funcionament.
Completament muntada i connexionada (P - 149)

198.70 19.000 3,775.30

2 11.03.02 UT Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta per lavabo de
minusvàlid, de la marca ROCA model VICTORIA o similar, amb
maneta gerontològica, incloent el subministrament i interconnexió de
flexos, gomes y els diferents elements necessaris pel seu correcte
funcionament. Completament muntada i connexionada (P - 150)

132.40 2.000 264.80

3 11.03.03 UT Subministrament, col.locació i connexió de flexo per a alimentació de
sistema de descàrrega manual doble de la cisterna del WC, incloent
els accessoris necessaris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat (P - 151)

12.50 15.000 187.50

4 11.03.04 UT Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta monocomandament
per aigüera, amb airejador, de la marca ROCA, model TARGA o
similar, recte, amb acabat cromat, incloent els elements de connexió i
suport i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament.
Completament muntada i connexionada. (P - 152)

178.40 2.000 356.80

5 11.03.05 UT Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta per a presa d'aigua,
de la marca ARCO, model JARDÍN o similar, incloent caixeta metàlica
de protecció, els elements de connexió i suport i altres elements
necessaris pel seu correcte funcionament. Completament muntada i
connexionada. (P - 153)

30.30 6.000 181.80

6 11.03.06 UT Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta per a connexió de
rentavaixella, de la marca ARCO, model LAVADORA o similar, els
elements de connexió i suport i altres elements necessaris pel seu
correcte funcionament. Completament muntada i connexionada. (P -
154)

25.90 4.000 103.60

7 11.03.07 UT Subministrament, col.locació i connexió del conjunt d'aixeta
mescladora i ruixador antivandàlic, per a dutxa, de la marca PRESTO
model ALPA 80-N, incloent el tub de connexió, accessori de subjecció
a la paret, subministrament i interconnexió de flexes, gomes y els
diferents elements necessaris pel seu correcte funcionament.
Completament muntada i connexionada (P - 155)

340.00 17.000 5,780.00
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8 11.03.08 UT Subministrament i col·locació d'aixeta giratòria per abocador, de la
marca ROCA, model BRAVA o similar, incloent diferents accessoris
per a la seva correcta instal·lació. Completament muntada i
connexionada. (P - 156)

89.70 1.000 89.70

9 11.03.09 UT Subministrament i col·locació de les barres de subjecció d'inodor per a
minusvàlids, incloent la connexió a presa de terra i els elements de
subjecció i col·locació necessaris. Completament muntat.
(P - 157)

140.00 2.000 280.00

10 11.03.10 UT Subministrament i col·locació de les barres de subjecció per a ladutxa,
per a minusvàlids, incloent la connexió a presa de terra i els elements
de subjecció i col·locació necessaris. Completament muntat. (P - 158)

98.00 1.000 98.00

11 11.03.11 UT Subministrament i col.locació d'inodor de la marca ROCA model
DAMA COMPACT, incloent cisterna i tapa, incloent el polsador dual i
els diferents elements i accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat.   (P - 159)

198.00 13.000 2,574.00

12 11.03.12 UT Subministrament i col.locació d'inodor de la marca ROCA model
ACCES, incloent cisterna i tapa, incloent el polsador dual i els diferents
elements i accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat.   (P - 160)

154.00 2.000 308.00

13 11.03.13 UT Subministrament i col.locació de lavabo de la marca ROCA model
DAMA de dimensions 650x460x145 MM, incloent els diferents
elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat.  (P - 161)

139.40 19.000 2,648.60

14 11.03.14 UT Subministrament i col.locació de lavabo de la marca ROCA model
ACCES de dimensions 600x450x200 MM, incloent els diferents
elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat.  (P - 162)

138.50 2.000 277.00

15 11.03.15 UT Subministrament i col.locació d'abocador mod. GARDA de ROCA
371055000, amb reixeta d'acer inoxidable, incloent els diferents
elements i accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat.   (P - 163)

210.00 1.000 210.00

16 11.03.16 UT Subministrament i col.locació d'aigüera per a office, de la marca TEKA
model ZENIT R15 1 C 1E 78 versió dreta, incloent els diferents
elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat.  (P - 164)

134.00 2.000 268.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.13.16 17,403.10

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 13 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Subcapítol 2 17 VARIS

1 11.04.01 UT Realització dels treballs necessaris i subministrament i col.locació de
petit material de desguàs dels aparells sanitaris (wc, rentamans,
etc...), incloent la connexió del mateix a la xarxa general de desguàs
de l'edifici, i els diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat (Segons plànols de planta adjunt).
(P - 165)

420.00 1.000 420.00

2 11.04.02 UT Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació
de suministrament d'aigua, tal com la realització i segellat del forats a
la paret, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris
per deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament. (P - 166)

810.10 1.000 810.10

3 11.04.03 UT Subministrament i col·locació d'equip per a neteja de vehicles, format
pels següents components, de la marca ISTOBAL:
- Mòdul de rentat manual, model 4CP0500 que inclou la bomba de
pressió, la bomba dosificadora de xampú, la garrafa de xampú, i
l'armari elèctric amb els indicadors lluminosos, commutador de la
dosificadora, interruptor principal i polsador arrancada bomba.
- Ruixador químic de baixa pressió, que inclou mesclador i boquilles
dosificadores, dipòsit de 50 litres, soport per al dipòsit, electrobomba,

8,510.00 1.000 8,510.00
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regulador de pressió amb manòmetre, detector de nivell i vàlvula de
sortida de dipòsit.
- Descalcificador volumètric
- Bandera articulada amb poste per a pistola o llança, amb latiguillo
d'alta pressió de 8,50 m., soport i pistola sobre terra i comandament
desplaçat.
- Armari metàl·lic de protecció de tot l'equip i bancades de suportació
dels elements.
S'inclurà el col·lector de claus manuals i electrovàlvules, per que
l'equip de neteja pugui ser alimentat des dels dipòsits de recollida
d'aigües pluvials i des de la xarxa, els elements de subjecció i
connexió necessaris, la connexió a la xarxa d'aigua i a la instal·lació
elèctrica i tots els altres elements i accessoris necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connectat i en funcionament.
(P - 167)

4 11.04.04 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polietilè a pressió,
homologat per aigua sanitària, de diàmetre Dn 50 mm per a instal·lació
enterrada entre els dipòsits de recollida d'aigües pluvials i l'equip de
rentat, incloent contratub per a instal·lació enterrada i en el metre
lineal la part proporcional d'accessoris de connexió, derivació i
subjecció i altres elements necessaris per a la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat.  (P - 168)

12.15 140.000 1,701.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.13.17 11,441.10

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 14 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Subcapítol 2 18 CLIMATITZADORS I VENTILADORS

1 12.03.01 UT Subministrament i muntatge d'una unitat de bomba de calor, tipus
conductes 1x1, de la marca DAIKIN, amb refrigerant R410A, model
ZBQG140D (FBQ140D + RZQG140L9V1), d'una potència frigorífica de
13,4kW, i calorífica de 15,5kW, incloent termòstat, filtres d'aire a
l'evaporadora, bomba de condensats, xarxa de sanejament en PVC de
32 mm, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i
conjunt d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport
de les unitats, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control,
conjunt de línies frigorífiques aïllades segon normativa per la connexió
de les unitats, càrrega de gas, sistema de control amb canalització i
línies entre cada unitat i la centraleta de control centralitzat més unitats
de control remot de comandament a distància simplificat per
l'evaporadora, termostats, i tots els diferents accessoris i elements
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i en funcionament.
(UE-01, UE-02, UI-01, UI-02)
(P - 170)

7,055.00 2.000 14,110.00

2 12.03.03 UT Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus 3x1 amb
refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 9,0kW frigorífics i 10,4kW
calorífics compost per 1 unitat exterior 5MXS90E i 3 unitats de paret
FTXS50K. Incloent: jocs de derivacions, sistema de control amb
canalització i línies (entre cada unitat i la centraleta de control
centralitzat) més unitats de control remot de comandament a distància
simplificat per totes les evaporadores, termostats, filtres d'aire, bomba
de condensats per a totes les evaporadores amb xarxa de
sanejament en PVC de 32 mm, línies frigorífiques amb aïllament
reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i
distància entre la condensadora i les evaporadores, càrrega de gas,
canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, soportació
d'evaporadores i condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per
la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris,
SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega
de gas R410A, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per
a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en

8,310.00 1.000 8,310.00

EUR
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funcionament.
(UE-03) (UI-3A, UI-3B, UI-3C)

(P - 172)
3 12.03.04 UT Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus 3x1 amb

refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 9,0kW frigorífics i 10,4kW
calorífics compost per 1 unitat exterior 5MXS90E, 2 unitats de paret
FTXS20K, i 1 unitat de paret FTXS42K. Incloent: jocs de derivacions,
sistema de control amb canalització i línies (entre cada unitat i la
centraleta de control centralitzat) més unitats de control remot de
comandament a distància simplificat per totes les evaporadores,
termostats, filtres d'aire, bomba de condensats per a totes les
evaporadores amb xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, línies
frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats pel
fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les
evaporadores, càrrega de gas, canaleta, línies d'interconnexió
elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores,
bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt
d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les
unitats, aïllament, càrrega de gas R410A, i tots els diferents accessoris
i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-04) (UI-4A, UI-4B, UI-4C) (P - 173)

6,866.00 1.000 6,866.00

4 12.03.05 UT Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus 2x1 amb
refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 9,0kW frigorífics i 10,4kW
calorífics compost per 1 unitat exterior 5MXS90E, i 2 unitats de paret
FTXS60G. Incloent: jocs de derivacions, sistema de control amb
canalització i línies (entre cada unitat i la centraleta de control
centralitzat) més unitats de control remot de comandament a distància
simplificat per totes les evaporadores, termostats, filtres d'aire, bomba
de condensats per a totes les evaporadores amb xarxa de
sanejament en PVC de 32 mm, línies frigorífiques amb aïllament
reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i
distància entre la condensadora i les evaporadores, càrrega de gas,
canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, soportació
d'evaporadores i condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per
la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris,
SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega
de gas R410A, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per
a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en
funcionament.
(UE-05) (UI-5A, UI-5B) (P - 174)

7,977.00 1.000 7,977.00

5 12.03.06 UT Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus 2x1 amb
refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 9,0kW frigorífics i 10,4kW
calorífics compost per 1 unitat exterior 5MXS90E, 1 unitat de paret
FTXS60G, i 1 unitat de paret FTXS42K. Incloent: jocs de derivacions,
sistema de control amb canalització i línies (entre cada unitat i la
centraleta de control centralitzat) més unitats de control remot de
comandament a distància simplificat per totes les evaporadores,
termostats, filtres d'aire, bomba de condensats per a totes les
evaporadores amb xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, línies
frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats pel
fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les
evaporadores, càrrega de gas, canaleta, línies d'interconnexió
elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores,
bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt
d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les
unitats, aïllament, càrrega de gas R410A, i tots els diferents accessoris
i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-06) (UI-6A, UI-6B) (P - 175)

7,335.00 1.000 7,335.00

6 12.03.02 UT Subministrament i muntatge d'una unitat de bomba de calor, tipus split
de paret 1x1, de la marca DAIKIN, amb refrigerant R410A, model
TZ35KN (FTX35KN + RX35KM), d'una potència frigorífica de 3,3kW, i
calorífica de 3,5kW, incloent termòstat, filtres d'aire a l'evaporadora,
bomba de condensats, xarxa de sanejament en PVC de 32 mm,
bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt

1,195.00 1.000 1,195.00
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d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les
unitats, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, conjunt de
línies frigorífiques aïllades segon normativa per la connexió de les
unitats, càrrega de gas, sistema de control amb canalització i línies
entre cada unitat i la centraleta de control centralitzat més unitats de
control remot de comandament a distància simplificat per
l'evaporadora, termostats, i tots els diferents accessoris i elements
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i en funcionament.
(UE-07, UI-07) (P - 171)

7 12.03.47.1 UT Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca
S&P model CAB-315 RE, incloent embocadures al conducte, bandes
elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria
metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements
esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies
d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general
de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per
exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu
correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat.
(EX-01) (P - 180)

723.38 1.000 723.38

8 12.03.47.2 UT Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca
S&P model CAB-250N, incloent embocadures al conducte, bandes
elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria
metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements
esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies
d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general
de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per
exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu
correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat.
(EX-02) (P - 181)

615.42 1.000 615.42

9 12.03.47.3 UT Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca
S&P model CAB-100, incloent embocadures al conducte, bandes
elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria
metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements
esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies
d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general
de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per
exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu
correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat.
(EX-03) (P - 182)

343.05 1.000 343.05

10 12.03.47.4 UT Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca
S&P model CAB-150, incloent embocadures al conducte, bandes
elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria
metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements
esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies
d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general
de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per
exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu
correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat.
(EX-04) (P - 183)

363.22 1.000 363.22

11 12.03.47.5 UT Subministrament i col.locació de la caixa d'extracció d'aire de la marca
S&P model CAB-160, incloent embocadures al conducte, bandes
elàstiques, regulador de velocitat, accessori silenciador, perfileria
metàl·lica per la seva suportació, subjeccions, conjunt d'elements
esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o similar, canaleta, línies
d'interconnexió elèctrica i de control amb el sistema de control general
de la instal·lació, accessoris per instalació de la caixa de ventilació per
exteriors, així com tots els elements i accessoris necessaris pel seu
correcte muntatge i funcionament. Totalment muntat i connexionat.
(EX-05) (P - 184)

373.37 1.000 373.37

12 12.03.47.6 UT Subministrament i col.locació de la caixa d'aportació d'aire de la marca
S&P, model CAB-315 RE, incloent filtres segons RITE, embocadures
al conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori
silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions,
conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o
similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el
sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació

773.38 1.000 773.38

EUR
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de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i
accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.
Totalment muntat i connexionat. (AP-01) (P - 185)

13 12.03.47.7 UT Subministrament i col.locació de la caixa d'aportació d'aire de la marca
S&P, model CAB-250N, incloent filtres segons RITE, embocadures al
conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori
silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions,
conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o
similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el
sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació
de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i
accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.
Totalment muntat i connexionat. (AP-02) (P - 186)

665.42 1.000 665.42

14 12.03.47.8 UT Subministrament i col.locació de la caixa d'aportació d'aire de la marca
S&P, model CAB-100, incloent filtres segons RITE, embocadures al
conducte, bandes elàstiques, regulador de velocitat, accessori
silenciador, perfileria metàl·lica per la seva suportació, subjeccions,
conjunt d'elements esmorteidors antivibratoris SILENBLOCKS o
similar, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb el
sistema de control general de la instal·lació, accessoris per instalació
de la caixa de ventilació per exteriors, així com tots els elements i
accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.
Totalment muntat i connexionat. (AP-03) (P - 187)

368.05 1.000 368.05

15 12.03.47.9 UT Subministrament i col·locació del conjunt de bandes elàstiques,
col·locades entre; les unitats interiors de conductes, unitats de
ventilació, caixes d'extracció, i extractors, i els seus conductes.
Completament muntat i en funcionament. (P - 188)

360.00 1.000 360.00

16 12.03.039.1 ml Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus
rejiband 150x60, de la marca PEMSA, preparada pel pas de les líneas
frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en
instal·lació horitzontal interior, incloent subjeccions i suports, i tots els
diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació.
Totalment muntat, instal·lat, i en funcionament. (P - 189)

18.70 50.000 935.00

17 12.03.078 ml Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus
rejiband 300x100, de la marca PEMSA, preparada pel pas de les
líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en
instal·lació horitzontal interior, incloent subjeccions i suports, i tots els
diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació.
Totalment muntat, instal·lat, i en funcionamen (P - 179)

34.20 60.000 2,052.00

18 12.03.077 ml Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus
perforada amb tapa 350x100, de la marca PEMSA, preparada pel pas
de les líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques
en instal·lació horitzontal exterior i vertical, incloent subjeccions i
suports, i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte
muntatge i instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionament.
(P - 178)

48.30 25.000 1,207.50

19 12.03.078.2 ml Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus
perforada amb tapa 150x60, de la marca PEMSA, preparada pel pas
de les líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques
en instal·lació horitzontal exterior i vertical, incloent subjeccions i
suports, i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte
muntatge i instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionament.
(P - 190)

19.10 16.000 305.60

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.18 54,878.39

Obra 01 Pressupost 16035
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Subcapítol 14 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Subcapítol 2 19 REIXES I DIFUSORS
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1 12.05.65.1 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació per instal·lació en conducte circular vist, marca KOOLAIR
model 21-DVC de 625x125mm, incloent marc, filtres, suports,
subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva
connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament. (P - 202)

73.08 10.000 730.80

2 12.05.65.2 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació, marca EUROCLIMA model E-RAR de 500x800mm, incloent
marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris
necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en
funcionament. (P - 203)

183.50 2.000 367.00

3 12.05.65.3 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació per instal·lació en conducte circular vist, marca KOOLAIR
model 21-DVC de 425x75mm, incloent marc, filtres, suports,
subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva
connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament. (P - 204)

48.69 3.000 146.07

4 12.05.65.5 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació per instal·lació en conducte circular vist, marca KOOLAIR
model 21-DVC de 225x75mm, incloent marc, filtres, suports,
subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva
connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament. (P - 206)

35.60 4.000 142.40

5 12.05.65.7 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació, marca EUROCLIMA model E-HVR de 300x100mm, incloent
marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris
necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en
funcionament. (P - 208)

48.66 1.000 48.66

6 12.05.65.4 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació per instal·lació en conducte circular vist, marca KOOLAIR
model 21-DVC de 425x75mm, incloent marc, filtres, suports,
subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva
connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament. (P - 205)

48.69 3.000 146.07

7 12.05.65.6 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació per instal·lació en conducte circular vist, marca KOOLAIR
model 21-DVC de 225x75mm, incloent marc, filtres, suports,
subjeccions, i tots els diferents accessoris necessaris per la seva
connexió i instal·lació. Totalment muntada i en funcionament. (P - 207)

35.60 4.000 142.40

8 12.05.65.8 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació, marca EUROCLIMA model E-RAR de 300x100mm, incloent
marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris
necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en
funcionament. (P - 209)

40.74 5.000 203.70

9 12.05.65.9 UT Subministrament i col.locació de boca d'extracció d'aire de diàmetre
100mm amb regulació de caudal, marca EUROCLIMA, incloent tots
els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta instal.lació
i funcionament Totalment instal.lat i en funcionament.  (P - 210)

10.10 2.000 20.20

10 12.05.65.10 UT Subministrament i col.locació de comporta autoreguladora de cabal
d'aire circular marca KOOLAIL model RCCK, DN 315, incloent tots els
diferents elements i accessoris necessaris per la seva correcta
instal.lació i muntatge. Totalment muntada i en funcionament. (P - 211)

204.62 2.000 409.24

11 12.05.65.11 UT Subministrament i col.locació del bec de flauta per l'extracció i
aportació d'aire, incloent malla antiocells, marc, suports, subjeccions, i
tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i
instal·lació. Totalment muntat i en funcionament. (P - 212)

35.50 8.000 284.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.19 2,640.54

Obra 01 Pressupost 16035
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Subcapítol 2 20 CONDUCTES
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1 12.04.01 m2 Subministrament i muntatge del conjunt de conducte de fibra, de la
marca FSOBER, tipus CLIMAVER NETO, per instal·lació de
climatització, segons plànols de palnta. Incloent embocadures,
derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i
accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.
Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. (P - 176)

24.90 44.500 1,108.05

2 12.04.1.2 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 350mm, per impulsió d'aire
climatitzat en instal·lació vista, segons plànols de planta, incloent les
embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i
funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. (P
- 192)

35.60 19.000 676.40

3 12.04.1.3 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 400mm, per impulsió d'aire
climatitzat en instal·lació vista, segons plànols de planta, incloent les
embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i
funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. (P
- 193)

37.74 3.000 113.22

4 12.04.1.13 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 200mm, per aportació d'aire
exterior en instal·lació vista, segons plànols de planta, incloent les
embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i
funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. (P
- 200)

20.10 23.000 462.30

5 12.04.1.12 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 250mm, per aportació d'aire
exterior en instal·lació vista, segons plànols de planta, incloent les
embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els
elements i accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i
funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. (P
- 199)

25.94 120.000 3,112.80

6 12.04.061 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, de diàmetre 150mm, segons plànols de planta,
incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i
suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte
muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en
funcionament. (P - 191)

14.96 67.500 1,009.80

7 12.04.1.321 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, de diàmetre 200mm, segons plànols de planta,
incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i
suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte
muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en
funcionament. (P - 201)

18.30 18.500 338.55

8 12.04.1.10 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, de diàmetre 300mm, segons plànols de planta,
incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i
suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte
muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en
funcionament. (P - 197)

23.40 24.000 561.60

9 12.04.1.11 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, de diàmetre 350mm, segons plànols de planta,
incloent les embocadures, derivacions, connexions, subjeccions i
suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel seu correcte
muntatge i funcionament. Totalment instal·lat, connexionat, i en
funcionament. (P - 198)

25.10 30.500 765.55

10 12.04.1.6 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 150mm, segons plànols de
palnta, incloent les embocadures, derivacions, connexions,
subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel

17.67 24.000 424.08
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seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat,
connexionat, i en funcionament. (P - 194)

11 12.04.1.8 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 300mm, segons plànols de
palnta, incloent les embocadures, derivacions, connexions,
subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel
seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat,
connexionat, i en funcionament. (P - 195)

29.40 21.500 632.10

12 12.04.1.9 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 350mm, segons plànols de
palnta, incloent les embocadures, derivacions, connexions,
subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel
seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat,
connexionat, i en funcionament. (P - 196)

35.60 9.000 320.40

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.20 9,524.85

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 14 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Subcapítol 2 21 CONTROL CENTRALITZAT

1 12.08.01 ut Subministre, muntatge i col.locació de sistema de control i gestió
centralitzada de la instal·lació de climatitazció (aire condicionat i
ventilació), format pel sistema IntelligentTouchManager de la marca
DAIKIN, pel control de les unitats interiors i exteriors VRV, amb
pantalla tàctil, servidor web. Per controlar: la programació horària
setmanal/anual, l'estalvi i confort energètic, les temperatures, la
possada en marxa de cada unitat, i el correcte funcionament de les
unitats de climatització. Incloent el cablejat tipus BUS, kit de maniobra
per la possada en funcionament dels ventiladors amb els
climatitzadors, les canalitzacions y connexions al quadre elèctric de la
instal·lació, un comptador del consum d'energia elèctrica de la
instal·lació de climatització, i tots els diferents elements i accessoris
necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment muntat i en
funcionament. (P - 177)

1,950.00 1.000 1,950.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.21 1,950.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 14 INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Subcapítol 2 22 VARIS

1 12.12.01 UT Treballs de paleta per tasques auxiliars a la instal.lació de
climatització, com són l'execució de rases i posterior tapat, realització
de forats, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris
per deixar la instal.lació de climatització en perfecte funcionament. (P -
213)

1,000.00 1.000 1,000.00

2 12.12.65 UT Realització d'estructures, a la coberta de l'edifici, destinades a albergar
el conjunt de maquinaria de la instal·lació de climatització (unitats de
producció d'aire climatitzat i caixes de ventilació). (P - 216)

3,500.00 1.000 3,500.00

3 12.12.02 UT Treballs de transport i emplaçament definitiu de tota la maquinària del
sistema de climatització (unitats d'aire condicionat i ventilació), incloent
les despeses dels treballs, elevadors, gues, vigilància, contractacions,
gestions municipal, i totes les gestions necessàries per tal de poder
realitzar els corresponents treballs, incloses les taxes municiplas i
demès despeses. (P - 214)

850.00 1.000 850.00

EUR
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4 12.12.03 UT Posada a punt i en funcionament del sistema de control i regulació,
així com del conjunt total de la instal·lació de climatització. (P - 215)

1,200.00 1.000 1,200.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.14.22 6,550.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 15 CONTRA INCENDIS

Subcapítol 2 23 EXTINTORS

1 13.01.01 UT Subministrament i muntatge d'extintor de pols polivalent de 6 Kg,
d'eficàcia 21A-113B, amb vàlvula de control de descàrrega en el
mànec, o en cas de disposar de mànega flexible, amb tub de difusió
de descàrrega en el propi broc, incloent tacs i cargol i altres accessoris
necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat. (P - 217)

28.90 18.000 520.20

2 13.01.02 UT Subministrament i muntatge d'extintor de neu carbònica de 5 Kg, amb
vàlvula de control de descàrrega en el mànec, o en cas de disposar de
mànega flexible, amb tub de difusió de descàrrega en el propi broc,
incloent tacs i cargols i altres accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Totalment muntat. (risc tipus elèctric). (P - 218)

58.90 9.000 530.10

TOTAL Subcapítol 2 01.01.15.23 1,050.30

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 15 CONTRA INCENDIS

Subcapítol 2 24 DETECCIÓ D'INCENDIS

1 13.02.01 UT Subministrament, col.locació i connexió de central de detecció
d'incendis, de la marca NOTIFIER, algorítmica autoprogramable, amb
pantalla LCD retroiluminada, font d'alimentació, incloent targetes
endollables, bateries d'àcid plom recarregable de 12 V i 17 A/hora,
mòduls aïlladors d'àrees en curtcircuit amb LED indicador per a la
protecció de curtcircuit en el llaç analògic, mòduls monitors per a
supervisió d'un contacte no analògic sense tensió tipus NA supervisió
de curtcircuit i circuit obert amb LED indicador incorporat, terminals
extraïbles i aïllador de curtcircuit incorporat, mòduls de control per a
maniobra remota. Inclou caixa de muntatge, accessoris de connexió,
unió, subjecció i altres elements necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada i connexionada.  (P - 219)

1,870.00 1.000 1,870.00

2 13.02.02 UT Subministrament, col.locació i connexió de detector de fums linial IR
de la marca NOTIFIER model 6500RS o similar, amb funció de proba
de sensibilitat integrada, detecció de fums per reflexió de llum
infrarroja, compost per emisor i receptor. Incloent estació de proba
remota model RTS.151-KIT, alimentació 12/24V, transformadors i
diferents elements i accessoris pel la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat. (P - 220)

944.00 5.000 4,720.00

3 13.02.03 UT Subministrament, col.locació i connexió de detector òptic de fums
analògic de baix perfil, sense base. Doble LED d'alarma. Prova
magnètica d'alarma, sortida d'indicador remot, marca NOTIFIER,
incloent diferents elements i accessoris pel la seva correcta
instal.lació. Completament muntada i connexionada.  (P - 221)

89.20 30.000 2,676.00

4 13.02.04 UT Subministrament, col.locació i connexió de base estàndard per a
detectors analògics, de la marca NOTIFIER. Incorpora entrada de tub
fins a 20 mm de diàmetre, PG16. Sortida per a pilot indicador de baix
consum tipus IRK-e. Incloent diferents elements i accessoris pel la
seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. (P
- 222)

8.90 30.000 267.00
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5 13.02.05 UT Suministre, col.locació i connexió de sirena electrònica direccionable
de 14 tons seleccionables, color vermell, 103 db de potència sonora a
1m, alimentació des de llaç analògic i 7mA màxims de consum en
alarma a 800 Hz. Marca NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a
la correcta instal.lació. Totalmente muntada i connexionada. (P - 223)

55.30 9.000 497.70

6 13.02.06 UT Suministre, col.locació i connexió de sirena electrònica d'incendi de
110 dB per a exteriors, amb pilot lluminós d'alta visibilitat a 24 V,
Marca NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a la correcta
instalació. Totalment montat i connexionat. (P - 224)

58.70 1.000 58.70

7 13.02.07 UT Suministre, col.locació i connexió de polsador analògic, de color
vermell, rearmable, amb LED vermell indicador d'alarma. Per a
muntatge en superfície, semiencastat o en mòdul d'armari BIE. Inclou
tapa de protecció, embellidors per ocultar el cap dels cargols, Marca
NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació.
Totalment montat i connexionat. (P - 225)

96.30 9.000 866.70

8 13.02.08 UT Suministrament, col.locació i connexió del conjunt de tub elèctric de
PVC rígid, diàmetre 20 mm, lliure d'Halògens, roscat pels seus
extrems, amb elements de soportació, p.p. de caixes de registre i
derivació, unions, maneguins i accessoris, mitjans d'elevació., incloent
diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i
connexionat. (P - 226)

1,440.00 1.000 1,440.00

9 13.02.09 UT Suministrament, col.locació i connexió del conjunt de tub elèctric
corrugado flexible de PVC reforçat de doble capa, diàmetre 16 mm,
lliure d'halògens, amb elements de soportación, p.p. de caixes de
registre i derivació, unions, petit material, accessoris auxiliars, mitjans
d'elevació, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació.
Totalment montat i connexionat. (P - 227)

2,160.00 1.000 2,160.00

10 13.02.10 UT Suministre, col.locació i connexió del conjunt de cable mànega
vermella de 2 x 2,5 mm2 vermell/negre trenat i apantallat de baixa
capacitat, Lliure d'halògens per a interconnexió d'elements en bus de
dades sistemes de detecció d'incendis analògics, incloent diferents
accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.
(P - 228)

3,168.00 1.000 3,168.00

11 12.02.11 UT Suministre, col.locació i connexió del conjunt de cable mànega
vermella de 2 x 1,5 mm2 vermell/negre trenat i apantallat de baixa
capacitat, Lliure d'halògens per a interconnexió d'elements en bus de
dades sistemes de detecció d'incendis analògics, incloent diferents
accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.
(P - 169)

2,112.00 1.000 2,112.00

12 13.02.12 UT Suministre, col.locació i connexió del conjunt de cable flexible d'1 x
1.5mm2 de secció lliure d'halògens per a alimentació de tots els
elements i mòduls necessaris incloent diferents accessoris per a la
correcta instalació. Totalment montat i connexionat. (P - 229)

2,560.00 1.000 2,560.00

13 13.02.13 UT Suministrament, col.locació i connexió de retenidor per a porta
corredissa tallafoc, de la marca NOTIFIER model RPS-1396 o similar,
de 500Kg/4900N, amb placa ferromagnética, caixa i polsador de
desbloqueig, Alimentació 12 Vcc 500mA o 24 Vcc 250 mA, índex de
protecció IP65, incloent transformadors, elements de subjecció i
connexió i diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment
montat i connexionat. (P - 230)

271.96 2.000 543.92

14 13.02.14 UT Subministrament, col·locació i connexió de centraleta de control de CO
de 2 zones, de la marca MORLEY-IA model VSN-PARK-2 o similar,
amb sortida per a alarma i sortida per activar ventilació, incloent
interconnexions elèctriques i de senyal, elements de subjecció i
connexió i la resta d'accessoris per a la seva correcta instal·lació.
Completament muntat i connexionat.

(P - 231)

475.47 1.000 475.47

15 13.02.15 UT Subministrament i col·locació de detectors de monòxid de carboni de
la marca MORLEY-IAS model VSN-CONOTIFIER o similar, incloent
sòcol i diferents accessoris per a la seva correcta instal·lació.
Completament muntat i connexionat. (P - 232)

85.20 26.000 2,215.20
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TOTAL Subcapítol 2 01.01.15.24 25,630.69

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 15 CONTRA INCENDIS

Subcapítol 2 25 XARXA BIE-25

1 13.03.01 UT Subministrament, col.locació i connexió de ramal d'escomesa general
de connexió deL complex, des del ramal de la Companyia
Subministradora fins la clau de pas general del complex, amb tub
d'acer de diàmetre 3´´, incloent el material necessari normalitzat per la
Companyia Subministradora, execució de la rasa i posterior reomplert i
acabat de la mateixa, juntes, banda de senyalització del tub en el seu
pas per la rasa, i altres accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Totalment muntat i connexionat. (Diàmetre a confirmar per
la Companyia Subministradora).
(P - 233)

280.00 1.000 280.00

2 13.03.02 UT Subministrament, col.locació i connexió del conjunt de clau general de
pas de la instal.lació i clau de retenció, a instal.lar en l'interior del
complex, per a tub d'acer de 3´´ de diàmetre, incloent realització
d'arqueta amb tapa (de dimensions segons prescripcions de la
Companyia Subministradora), accessoris d'unió i subjecció i altres
elements necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntada i
instal.lada.  (P - 234)

259.00 1.000 259.00

3 13.03.03 UT (Previsió) Subministrament, col.locació i connexió de conjunt de
dipòsits per a acumulació d'aigua per a la xarxa contra incendis, de la
marca ROTH sèrie ROTHAGUA, d'un volum d'acumulació total de
12.000 litres, format per 4 dipòsits de 3.000 litres amb boca d'home
per a la seva neteja, accessoris d'unió, regulador de nivell mecànic,
sobreeixidor, contrabrides, indicador de nivell mecànic, accessoris de
buidat, i altre material necessari per a la correcta execució. Totalment
muntat i connexionat. (P - 235)

4,610.00 1.000 4,610.00

4 13.03.04 UT Subministrament col.locació i connexió de grup de pressió per a la
instal.lació contra incendis, de la marca EBARA model AFU12-ENR
EJ, segons normes UNE-EN 12845, CEPREVEN i UNE 23500-2012,
per a 12 m3/h de cabal, incloent una bomba elèctrica ENR 40-2,50,
una bomba auxiliar jockey CVM B/25, dipòsit hidropneumàtic de 24/16,
vàlvules de tall, vàlvules d'aillament per a cada bomba, tes de
derivació per a presostat d'arrancada, manòmetres, presostats,
col·lector comú d'impulsió d'acer negre DN80 amb imprimació en
vermell RAL3000, quadre elèctric per a la força i el control de l'equip,
suport metàl·lic per a quadre elèctric, Cabalímetre del tipus rotàmetre,
model S-2007 DN50 totalment connexionat, conjunt de probes,
bancada metàl·lica i diferents accessoris necessaris per a la seva
correcta instal.lació. Inclòs cablejat de connexió, software, i dispositus i
accessoris necessaris per a enviament de senyals a ordinador central
de recepció. Totalment muntat i connexionat. (P - 236)

9,000.00 1.000 9,000.00

5 13.03.05 UT Suministrament, col.locació i connexió d'equip de regulació i control
automàtic de clor del dipòsit d'acumulació d'aigua contra incendis, de
la marca CILIT, model FIRE DOSIFIL, format pels següents elements:
1 electròde Cl, 1 contenidor FPH amb cartutx filtrant en polipropilè, 1
bomba dosificadora, 1 dipòsits d'acumulació, canya d'aspiració amb
sondes de nivell, bomba de recirculació, tub de polipropilè per
connexió de tot el sistema, equips electrònics de lectura contínua
digital, les claus de pas, connexions hidràuliques, quadre elèctric de
protecció, distribució i control, temporitzador, connexions elèctriques,
elements de subjecció i altres accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. (P - 237)

3,263.00 1.000 3,263.00

6 13.03.06 UT Subministrament, col.locació i connexió del conjunt de clau general de
pas de la instal.lació de la nau i clau de retenció, a instal.lar en
l'exterior de la nau SAC, per a tub d'acer de 3´´ de diàmetre, incloent
realització d'arqueta amb tapa per a ubicació de les claus, accessoris
d'unió i subjecció i altres elements necessaris per a la correcta

228.00 1.000 228.00
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instal.lació. Totalment muntada i instal.lada.  (P - 238)
7 13.03.07 ML Subministrament, col·locació i connexió de canonada de polietilè tipus

PE-100 de pressió, Diám. 90 mm, per a instal·lació soterrada, des
arqueta claus generals del complex fins arqueta situada a l'exterior de
la nau SAC, incloent contratub en recorregut enterrat, en el metre
lineal la part proporcional d'elements d'unió, derivació i connexió,
element de connexió i transició de PE diám.90 i a Fe 3´´ i altres
accessoris necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Completament muntada i amb connexions establertes. (P - 239)

32.60 80.000 2,608.00

8 13.03.08 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub d'acer negre sense
soldadura DIN 2440 de diàmetre 3´´, per a distribució xarxa BIE-25,
senyalitzada en color vermell, incloent diferents accessoris per la seva
correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat. (P - 240)

24.40 65.000 1,586.00

9 13.03.09 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub d'acer negre sense
soldadura DIN 2440 de diàmetre 2´´1/2, per a distribució xarxa BIE-25,
senyalitzada en color vermell, incloent diferents accessoris per la seva
correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat. (P - 241)

19.49 24.000 467.76

10 13.03.10 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub d'acer negre sense
soldadura DIN 2440 de diàmetre 2´´, per a distribució xarxa BIE-25,
senyalitzada en color vermell, incloent diferents accessoris per la seva
correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat. (P - 242)

16.37 65.000 1,064.05

11 13.03.11 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub d'acer negre sense
soldadura DIN 2440 de diàmetre 1´´1/2, per a distribució xarxa BIE-25,
senyalitzada en color vermell, incloent diferents accessoris per la seva
correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat. (P - 243)

13.59 42.000 570.78

12 13.03.12 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub d'acer negre sense
soldadura DIN 2440 de diàmetre 1´´1/4, per a distribució xarxa BIE-25,
senyalitzada en color vermell, incloent diferents accessoris per la seva
correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat. (P - 244)

12.43 216.000 2,684.88

13 13.03.13 UT Subministrament i col.locació d'armari per a ubicació de BIE-25, de la
marca EACI model MV69OCI, format per una BIE-25 model 690 CI,
fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1 mm de gruix, portes
´´cegues´´ encastades amb doble plec interior, junta de tancament
perimetral ´´ruberend´´ de cautxú microporós, i pany en acer
inoxidable, per a col.locació encastada en parament vertical, incloent
tots els elements de la mànega BIE-25 com son carret fixe, vàlvula de
bola amb desmultiplicador, manòmetre 0-16 kg/cm2, llança variomàtic,
20 m de mànega, vàlvula antirretorn per a manòmetre i tots els altres
accessoris necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i
connexionat. (P - 245)

334.84 9.000 3,013.56

14 13.03.14 UT Realització de les gestions a la Companyia Suministradora per tal
d'obtenir el suministrament de l'aigua per a la instal.lació de la xarxa
contraincendis, incloent visita amb el tècnic, preparació i presentació
de la documentació necessària, així com els butlletins preceptius. (P -
246)

90.00 1.000 90.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.15.25 29,725.03

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 15 CONTRA INCENDIS

Subcapítol 2 26 SENYALITZACIÓ

1 13.04.01 UT Subministre i col.locació dels rètols de senyalització, segons la norma
UNE, de dimensions adequades a la seva ubicació final, de cada
element de contraincendis (BIE-25, extintors, polsadors) i de les portes
i recorreguts de sortida, incloent diferents accessoris per la seva
correcta instal.lació. Completament muntats i instal.lats.
(P - 247)

5.40 70.000 378.00

EUR
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TOTAL Subcapítol 2 01.01.15.26 378.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 15 CONTRA INCENDIS

Subcapítol 2 27 VARIS

1 13.05.01 UT Suministrament i col.locació del conjunt de material per a segellat de
forats realitzats per a pas d'instal·lacions (en paraments verticals i
horitzontals), amb la resistència al foc adecuada al tancament que
travessin, amb el següents materials DE LA MARCA ROCWOOL,
panell de llana de roca CONLIT revestit amb pasta CONLIT FLABA,
sacs instumescents FLABA BK, collarins intumescents, coquilla
CONLIT. Envoltures per a tuberies marca PYROPLEX, incloent la
protecció de les juntes, adhesius, elements de suport, de fixació, i
altres accessoris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat i
instal.lat. (A disposar quan les instal·lacions travessin els diferents
paraments EI, mur de separació central i tancaments quadres
elèctrics, tenint en compte la documentació de sectors d'incendis)
(P - 248)

480.00 1.000 480.00

2 13.05.02 UT Treballs d'ajut de paleta per tasques auxiliars a la instal.lació, com la
realització i posterior tapat i segellat de forats a la paret, rases, forats
en forjat i altres treballs necessaris per deixar les instal·lacions de
contraincendis en perfecte estat i en funcionament. Inclòs el material i
la maquinària auxiliar necessària. (P - 249)

315.00 1.000 315.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.15.27 795.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 16 INSTAL.LACIÓ DE PROD. D'ACS MITJANÇANT ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Subcapítol 2 28 COMPONENTS DE LA INSTAL.LACIÓ

1 14.01.1 UT Subministrament, col·locació i connexió del camp de captació
d'energia solar tèrmica de la instal·lació: 2 col·lectors AR-20 de la
marca BAXIROCA (de superfície d'apertura de 2,147m², de
dimensions 1.954x1.482x97mm) + 2 col·lectors AR-30 de la marca
BAXIROCA (de superfície d'apertura de 3,22m², de dimensions
1.954x1.482x97mm), un total de 10,734m² de superficie de captació
solar tèrmica. Inclòs líquid calorportador del circuit primari, part
proporcional d'elements de suport, fixacions, connexionat, accessoris,
y aïllaments necessaris. Incloent l'estructura de suport del col·lector
necessària per adaptar-los a coberta de l'edifici. Amb els purgadors
automàtics, vàlvules de tall, vàlvules de seguretat, vàlvules de
regulació de cabal i equilibrat hidràulic, i tots els elements i accessoris
necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i en funcionament. (P - 250)

10,756.00 1.000 10,756.00

2 14.01.2 UT Subministrament, col·locació i connexió del sistema convencional de:
producció d'ACS (pel suport energètic al sistema de captació d'energia
solar tèrmica); format pel termoacumulador gas-solar SGS50 de
condensació, de la marca AO SMITH, de 50,3kW de potència nominal.
Totalment muntat i connexionat a la instal·lació de producció d'ACS
solar, la instal·lació de gas, i la sortida de fums. Incloent bancada tipus
Quadra, silentbloks, claus de tall, termostats, sondes de temperatura
necessàries, la xemenèia de material i diàmetre adecuat, amb
aïllament, homologada i certificada, incloent embocadures i sombreret
exterior, el sistema de regulació i control del circuit de producció
convencional d'aigua calenta amb la seva connexió al quadre elèctric
de potència (cablejat, canalitzacions i connexions), els suports, i els

9,700.00 1.000 9,700.00

EUR
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diferents accessoris per la correcta posada en servei. Totalment
muntat, connexionat i en funcionament. (P - 251)

3 14.01.3 UT Suministre, col·locació i muntatge del conjunt dels components i
valvuleria (preparats per instal·lacions d'energia solar tèrmica) dels
circuits de circuilació de la instalació de producció d'ACS (circuit
primari solar i secundari de consum), format per: els purgadors, filtres,
separadors d'aire, vàlvules de tall, vàlvules de regulació i equilibrat
hidràulic, vàlvules de seguretat, vàlvules de retenció, vàlvules de
descàrrega, vàlvules de dues i tres vies de control; proteccions,
suportació, aïllaments reglamentaris, manguets elàstics antivibratoris; i
tots els elements i accesoris necessaris per la seva instal·lació i
correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat, i en
funcionament. (P - 252)

650.00 1.000 650.00

4 14.01.4 UT Subministrament, col·locació i connexió del sistema de bombeig i
circulació del circuit primari solar de la instal·lació, format per 1 grup
de bombeig i circulació de la marca SEDICAL model SAP
25/125-0.25/K (o similar), incloent i tots els accessoris necessaris,
totalment muntat, instal·lat i en funcionament.
(P - 253)

585.00 1.000 585.00

5 14.01.5 UT Subministrament, col·locació i connexió del sistema de bombeig i
circulació del circuit de retorn de consum d'ACS de la instal·lació,
format per 1 grup de bombeig i circulació amb cos de bronze per ACS
de la marca GRUNDFOS, incloent i tots els accessoris necessaris,
totalment muntat, instal·lat i en funcionament. (P - 254)

725.00 1.000 725.00

6 14.01.6 UT Subministrament, col·locació i connexió del sistema de seguretat del
circuit primari solar: 1 vas d'expansió marca SEDICAL model S80 de
80litres (o similar) i 1 aerorefrigerador de 16 kW model BD16 de la
marca Salvador Escoda (o similar), connectat al regulador de la
instal.lació i al circuit primari solar de la instal·lació amb la vàlvula de 3
vies de regulació, les vàlvules de tall i seguretat, les proteccions,
suports, i tots els accessoris necessaris pel seu correcte
funcionament, cubeta d'omplert/buidat, les vàlvules de seguretat,
purgadors, i vàlvules de tall necessàries, incloent les proteccions i
suports, i tots els accessoris necessaris per garantir la seguretat de la
instal·lació, totalment muntat, instal·lat i en funcionament. (P - 255)

1,471.00 1.000 1,471.00

7 14.01.7 UT Subministrament, col·locació i connexió del sistema de seguretat del
circuit secundari solar per l'ACS de la instal·lació: 1 vas d'expansió de
la marca SEDICAL DT80 de 80 litres, per l'acumulador solar ACS; 1
vas d'expansió de la marca SEDICAL DT100 de 100 litres, pel
sistema conveniconal d'ACS; les vàlvules de seguretat, de retensió,
purgadors, i vàlvules de tall necessàries; la vàlvula de tres vies
mescladora termostàtica de la marca SEDICAL model VMT; i el
sistema de protecció antilegionel·la; incloent les proteccions i suports, i
tots els accessoris necessaris per garantir la seguretat de la
instal·lació, totalment muntat, instal·lat i en funcionament. (P - 256)

3,003.00 1.000 3,003.00

8 14.01.8 UT Subministrament, col·locació i connexió del sistema de regulació i
control de la instal·lació de producció d'ACS mitjançant captació
d'energia solar tèrmica: el sistema de regulació i control format pel
regulador solar de la marca BAXIROCA, amb els accessoris de
regulació necessaris, incloent les sondes de temperatura, vàlvules de
regulació proporcional de temperatura, els elements de mesura
necessaris per garantir la correcta regulació i control de la instal·lació, i
1 comptador de l'energia produïda per la instal·lació solar de la marca
SEDICAL model Supercal-739 amb les claus de tall i les sondes de
temperatura necessàries. Incloent termòmetres, manòmetres, sondes
de temperatura, la seva connexió al quadre elèctric de potència
(cablejat, canalitzacions i connexions), i tots els elements i accessoris
necessaris per la correcta regulació i control de la instal·lació de
producció d'ACS, i recompte de l'energia produïda per la instal·lació
solar tèrmica, amb les seves corresponents proteccions i suports,
totalment muntat, connexionat, instal·lat i en funcionament.
(P - 257)

950.00 1.000 950.00

9 14.01.9 UT Subministrament, col·locació i connexió del quadre elèctric de
potència, maniobra i control, incloent el cablejat, les canalitzacions i
connexions necessàries, i els diferents accessoris pel seu correcte
funcionament, totalment muntat, connexionat i en funcionament. (P -
258)

620.00 1.000 620.00

EUR



Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 59

10 14.01.10 UT Subministrament, col·locació i connexió del sistema d'acumulació solar
d'ACS: 1 acumulador solars d'ACS vertical d'acer inoxidable amb
serpentí intern, de la marca LAPESA model GX-800-M1B (o similar),
de 800 litres de capacitat, degudament aïllat, amb boca d'home
mínima de DN400, homologat segons la normativa vigent, i dotat de
maniguets dièlectrics de protecció de connexions. Incloent les vàlvules
de seguretat, les vàlvules de tall, protecció catòdica de la marca
GULDAGER segons Norma UNE-EN 12499, i tots els accessoris
necessaris pel correcte funcionament del sistema d'acumulació.
Connexionat amb tots els elements de la instal·lació i amb tots els
elements de seguretat, totalment muntat, connexionat i en
funcionament. (P - 259)

4,640.00 1.000 4,640.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.16.28 33,100.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 16 INSTAL.LACIÓ DE PROD. D'ACS MITJANÇANT ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Subcapítol 2 29 DISTRIBUCIÓ DELS CIRCUITS DE LA INSTAL.LACIÓ

1 14.02.17 ml Suministre, col·locació i connexió de la canonada de coure de
diàmetre 26x28mm per muntatge en exterior, incloent accesoris,
soldadures, fixacions, suportació, aïllament reglamentari per exterior
segons RITE i recobriment per l'aïllament per l'intempèrie, totalment
montada, connexionada i provada. (P - 260)

43.19 42.000 1,813.98

2 14.02.18 ml Suministre, col·locació i connexió de la canonada de coure de
diàmetre 26x28mm per muntatge en interior, incloent accesoris,
soldadures, fixacions, suportació, aïllament reglamentari per interior
segons RITE, totalment montada, connexionada i provada. (P - 261)

24.02 35.000 840.70

3 14.02.21 ml Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 75x10,4
incloent en el metre lineal, aïllament reglamentari, la part proporcional
d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements
necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i
connexionat. (P - 262)

42.43 12.000 509.16

4 14.02.22 ml Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN
75x10,4 incloent en el metre lineal, aïllament reglamentari, la part
proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres
elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat.  (P - 263)

37.98 11.000 417.78

5 14.02.23 ml Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 32x4,4
incloent en el metre lineal, aïllament reglamentari, la part proporcional
d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres elements
necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i
connexionat, (circuit de retorn).  (P - 264)

16.13 8.000 129.04

6 14.02.24 ml Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN
32x4,4 incloent en el metre lineal, aïllament reglamentari, la part
proporcional d'accessoris de connexió, derivació i subjecció i altres
elements necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat.  (P - 265)

10.52 8.000 84.16

TOTAL Subcapítol 2 01.01.16.29 3,794.82

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 16 INSTAL.LACIÓ DE PROD. D'ACS MITJANÇANT ENERGIA SOLAR TÈRMICA
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Subcapítol 2 30 VARIS

1 14.03.01 UT Treballs de paleta per tasques auxiliars a la instal.lació de producció
d'ACS mitjançant energia solar tèrmica, com són l'execució de rases i
posterior tapat, realització de forats, passos, col.locació de passamurs
i altres treballs necessaris per deixar la instal.lació en perfecte
funcionament. (P - 266)

750.00 1.000 750.00

2 14.03.51 UT Bancada per a tots els equips de la instal·lació de producció d'ACS a
la coberta i sala d'instal·lacions, incloent treballs de transport i
col·locació en el seu emplaçament definitiu de tots els elements de la
instal·lació, incloent totes les despeses de treballs, contractes a
tercers, elevadors, permisos, grues, vigilància, etc.
(P - 268)

1,500.00 1.000 1,500.00

3 14.03.03 UT Posada a punt i en funcionament del sistema de control i regulació,
així com del conjunt total de la instal·lació de producció d'ACS
mitjançant energia solar tèrmica. (P - 267)

500.00 1.000 500.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.16.30 2,750.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 17 INSTAL.LACIÓ GAS NATURAL

Subcapítol 2 31 ESCOMESA I COMPTADOR

1 15.01.01 UT Subministrament i col.locació de tallo de 63 mm, normalitzat per la
Companyia Subministradora Gas Natural, incloent tub de coure fins
clau d'entrada a l'armari de regulació i comptador, soldadura
normalitzada, ramal de connexió des del tallo fins el comptador de gas
natural, incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris
d'unió. Completament muntada, pintada i connexionada, incloent
treballs d'execució de rasa, encintat i protecció de ramal de gas i
posterior reomplert, tapat i acabat de la rasa.  (P - 270)

106.90 1.000 106.90

2 15.01.02 UT Subministrament i col.locació de clau de bola, per tub d'acer de
diàmetre 1´´, per entrada de ramal de companyia a armari de regulació
i comptador, inclòs els accessoris i elements auxiliars necessaris per a
la correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. (P -
271)

74.50 1.000 74.50

3 15.01.03 UT Subministrament, muntatge, col.locació i connexió d'armari de
regulació (MPB-MPA) i de comptador de gas natural model A-10U,
amb regulador i comptador G-6, situat en un armari d'us exclusiu. En
aquesta partida s'inclourà també el subministrament, muntatge i
col.locació dels elements necessaris per a la instal.lació com clau de
tall a l'entrada, vàlvula de tres vies amb presa per a manòmetre de
contrastació, manòmetre, elements de suport, reixes de ventilació
superior i inferior, pany homologat per la companyia i materials,
accesoris i treballs auxiliars necessaris per que la instal.lació estigui
d'acord amb la normativa vigent. Totalment muntat i connexionat.

Nota:

En aquesta partida quedan incloses totes les gestions amb la
Companyía Subministradora de gas, així como la sol·licitud, inspecció
amb el tècnic corresponent, lliurament de butlletins i posada en
funcionament del subministrament de gas. (P - 272)

587.60 1.000 587.60

4 15.01.04 UT Subministrament i col.locació de clau de bola, general de la
instal.lació, per tub d'acer de diàmetre 1´´1/2, a instal·lar a la sortida de
l'armari de regulació i comptador, inclòs els accessoris i elements
auxiliars necessaris per a la correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada. (P - 273)

59.66 1.000 59.66

EUR
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5 15.01.05 ML Subministrament, col.locació i connexió de tuberia d'acer de dàmetre
1´´1/2, per ramal general en instal·lació enterrada, des d'armari de
regulació i comptador fins façana de la nau, incloent en el metre lineal
la part proporcional de soldadura forta per capilaritat, contratub de
plàstic per instal·lació enterrada, banda de senyalització superior,
elements de subjecció, unió i identificació, així com altres accessoris
necessaris per a la seva correcta instal.lació. Completament muntada,
identificada i connexionada. (P - 274)

48.90 85.000 4,156.50

6 15.01.06 UT Subministrament, muntatge, col.locació i connexió d'armari de
comptador i vàlvula de regulació (MPA-BP) incloent vàlvula de
regulació NL-20, comptador parcial per al control intern del consum
model G-6. En aquesta partida s'inclourà també el subministrament,
muntatge i col.locació dels elements necessaris per a la instal.lació
com clau de tall a l'entrada, i a la sortida dels elements, manòmetre,
elements de suport, reixes de ventilació superior i inferior, pany
homologat per la companyia i materials, accesoris i treballs auxiliars
necessaris per que la instal.lació estigui d'acord amb la normativa
vigent. Totalment muntat i connexionat. (P - 275)

294.00 1.000 294.00

7 15.01.07 UT Subministrament, col.locació i connexió d'electrovàlvula de gas (n/o)
situada a l'armari del comptador, connectada a una central detectora,
a dos detectors de fuites instal·lats a la sala d'instal·lacions de
producció d'ACS. Incloent la central detectora, els detectors de fuites,
les connexions elèctriques, els elements de suport i connexió i altres
accessoris necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.  (P - 276)

242.80 1.000 242.80

TOTAL Subcapítol 2 01.01.17.31 5,521.96

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 17 INSTAL.LACIÓ GAS NATURAL

Subcapítol 2 32 TUBS

1 15.02.01 ML Subministrament, col.locació i connexió de tuberia de coure de 1,0 mm
de gruix i diàmetre 33x35 mm, per ramal d'alimentació a sala
d'instal·lacions, incloent en el metre lineal la part proporcional de
soldadura forta per capilaritat, els elements de derivació, subjecció,
unió i identificació, així com altres accessoris necessaris per a la seva
correcta instal.lació. Completament muntada, pintada i connexionada.
(P - 277)

17.65 48.000 847.20

2 15.02.02 ML Subministrament, col.locació i connexió de tuberia de coure de 1 mm
de gruix i diàmetre 20x22 mm, per ramals d'alimentació individual a
l'aparell, incloent en el metre lineal la part proporcional de soldadura
forta per capilaritat, els elements de derivació, subjecció, unió i
identificació així com altres accessoris necessaris per a la seva
correcta instal.lació Completament muntada, pintada i connexionada.
(P - 278)

8.76 6.000 52.56

TOTAL Subcapítol 2 01.01.17.32 899.76

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 17 INSTAL.LACIÓ GAS NATURAL

Subcapítol 2 33 CLAUS

1 15.03.01 UT Subministrament i col.locació de clau de pas de la marca ARCO sèrie
TER o similar, per a tub de gas de coure de diàmetre 33x35 mm,
incloent els accessoris d'unió i connexió i els diferents elements
necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i
connexionada. (Clau general sala). (P - 279)

51.40 1.000 51.40

EUR
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2 15.03.02 UT Subministrament i col.locació de clau de pas de la marca ARCO sèrie
TER o similar, per a tub de gas de coure de diàmetre 20x22 mm,
incloent els accessoris d'unió i connexió i els diferents elements
necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i
connexionada. (Claus aparell). (P - 280)

15.68 1.000 15.68

TOTAL Subcapítol 2 01.01.17.33 67.08

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 17 INSTAL.LACIÓ GAS NATURAL

Subcapítol 2 34 VENTILACIONS

1 15.04.01 UT Subministrament i col.locació de reixa metàl.lica, de dimensions
200x200 mm o similar, per ventilació inferior i superior de la sala
d'instal·lacions, incloent elements de suport i fixació. Totalment
muntada i connexionada. (P - 281)

24.80 4.000 99.20

TOTAL Subcapítol 2 01.01.17.34 99.20

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 17 INSTAL.LACIÓ GAS NATURAL

Subcapítol 2 35 VARIS

1 15.05.01 UT Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació
de gas natural, tal com la realització i segellat del forats a la paret,
passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per
deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament. (P - 282)

80.00 1.000 80.00

2 15.05.02 UT Subministrament i col·locació del conjunt de xapa metàl·lica continua i
ventilada en els extrems, per a la protecció mecànica dels ramals de la
instal·lació de gas, en el seu pas per zones accesibles i davant dels
aparells mòbils. Incloent elements de subjecció, d'unió i colocació
necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada. (P -
283)

74.60 1.000 74.60

3 15.05.03 UT Realització del conjunt de treballs per a connexionar la maquinària a
gas a la instal.lació distribuidora de gas. Inclòs el petit material i
accessoris necessaris per deixar la instal.lació en perfecte estat de
funcionament. (P - 284)

60.00 1.000 60.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.17.35 214.60

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 18 INSTAL.LACIÓ AIRE COMPRIMIT

Subcapítol 2 36 EQUIPS

1 16.01.01 UT Subministrament, col.locació i connexió de compressor de pistons, de
la marca ATLAS COPCO model LT 10-15/ 475L, de dues etapes, per
a una pressió màxima de 15 bars, amb dipòsit de 500 litres. Incloent
carcassa insonoritzant, purga de tipus capacitiu, connexions
elèctriques, connexió a l'assecador frigorífic, connexions al desguàs,
tub de desguàs, elements de subjecció i altres accessoris i elements
necessaris per a la correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i en funcionament. (P - 286)

10,210.00 1.000 10,210.00

EUR
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2 16.01.02 UT Subministrament, col.locació i connexió d'assecador frigorífic, de la
marca ATLAS COPCO model FX-4, amb pantalla digital. Incloent
connexions elèctriques, connexió al compressor, connexions al
desguàs, tub de desguàs, elements de subjecció i altres accessoris i
elements necessaris per a la correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i en funcionament. (P - 287)

1,615.00 1.000 1,615.00

3 16.01.03 UT Subministrament, col.locació i connexió de depurador de condensats,
de la marca ATLAS COPCO model OSC 35. Incloent connexions al
desguàs, tub de desguàs, elements de subjecció i altres accessoris i
elements necessaris per a la correcta instal·lació. Totalment muntat,
connexionat i en funcionament. (P - 288)

528.00 1.000 528.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.18.36 12,353.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 18 INSTAL.LACIÓ AIRE COMPRIMIT

Subcapítol 2 37 TUBS

1 16.02.01 ML Subministrament, col.locació i connexió de tuberia d'acer galvanitzat
de diàmetre 1´´1/2, amb sistema d'unió tipus pressfitting, per ramal
general de distribució en sistema anell tancat, incloent realització de
derivacions tipus ´´coll de cigne´´ i en el metre lineal la part
proporcional d'accessoris d'unió, els elements de derivació, subjecció,
unió i identificació, així com altres accessoris necessaris per a la seva
correcta instal.lació. Completament muntada, pintada i connexionada.
(P - 289)

46.80 318.000 14,882.40

2 16.02.02 ML Subministrament, col.locació i connexió de tuberia d'acer galvanitzat
de diàmetre 3/4´´, amb sistema d'unió tipus pressfitting, per ramals
secundaris i baixants, incloent en el metre lineal la part proporcional
d'accessoris d'unió, els elements de derivació, subjecció, unió i
identificació, així com altres accessoris necessaris per a la seva
correcta instal.lació. Completament muntada, pintada i connexionada.
(P - 290)

21.50 144.000 3,096.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.18.37 17,978.40

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 18 INSTAL.LACIÓ AIRE COMPRIMIT

Subcapítol 2 38 CLAUS

1 16.03.01 UT Subministrament i col.locació de clau de pas de bola, de la marca
ARCO o similar, per a tub d'aire comprimit, de diàmetre 1´´1/2, de 25
bars de PN, muntada superficialment, incloent els accessoris d'unió i
connexió i els diferents elements necessaris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntada i connexionada. (P - 291)

32.80 4.000 131.20

2 16.03.02 UT Subministrament i col.locació de clau de pas de bola, de la marca
ARCO o similar, per a tub d'aire comprimit, de diàmetre 1´´1/2, de 25
bars de PN, per a buidat de la instal·lació, muntada superficialment,
incloent els accessoris d'unió i connexió i els diferents elements
necessaris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i
connexionada. (P - 292)

32.80 2.000 65.60

3 16.3.03 UT Subministrament i col.locació de connector i acoplador ràpid per a tub
d'acer de diàmetre 3/4´´, a instal·lar en els baixants de la instal·lació
d'aire comprimit, de 25 bars de PN, muntada superficialment, incloent
els accessoris d'unió i connexió i els diferents elements necessaris per
la seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada.
(P - 285)

8.40 18.000 151.20

EUR

Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 64

TOTAL Subcapítol 2 01.01.18.38 348.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 18 INSTAL.LACIÓ AIRE COMPRIMIT

Subcapítol 2 39 VENTILACIONS

1 16.04.01 UT Subministrament i col.locació de reixa metàl.lica, de Ddimesnions
350x350 cm o similar, per ventilació inferior i superior de sala de
compressor, incloent elements de suport i fixació. Totalment muntada i
connexionada. (P - 293)

58.58 4.000 234.32

TOTAL Subcapítol 2 01.01.18.39 234.32

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 18 INSTAL.LACIÓ AIRE COMPRIMIT

Subcapítol 2 40 VARIS

1 16.05.01 UT Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació
de gas natural, tal com la realització i segellat del forats a la paret,
passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per
deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament. (P - 294)

180.00 1.000 180.00

2 16.05.02 UT Subministrament i col·locació del conjunt de xapa metàl·lica continua i
ventilada en els extrems, per a la protecció mecànica dels tubs de la
instal·lació d'aire comprimit, en el seu pas per zones accesibles.
Incloent elements de subjecció, d'unió i colocació necessaris per a la
seva correcta instal·lació. Totalment muntada. (P - 295)

90.00 1.000 90.00

3 16.05.03 UT Realització del conjunt de treballs per a connexionar la maquinària i
equips de la instal·Lació d'aire comprimit a la instal.lació distribuidora.
Inclòs el petit material i accessoris necessaris per deixar la instal.lació
en perfecte estat de funcionament. (P - 296)

90.00 1.000 90.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.18.40 360.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 19 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

Subcapítol 2 41 INSTAL.LACIÓ RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS

1 17.01.01 Ml Subministrament, col·locació i connexió de tuberia d'evacuació de
PVC M1 Dn110, de la marca URALITA o similar, per a evacuació
interior d'aigües pluvials, incloent la part proporcional de colzes,
accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions
mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris
necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i
connexionat. (P - 297)

18.70 32.000 598.40

2 17.01.02 ML Subministrament, col·locació i connexió de tuberia d'evacuació de
PVC M1 Dn125, de la marca URALITA o similar, per a evacuació
interior d'aigües pluvials, incloent la part proporcional de colzes,
accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions
mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris
necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i
connexionat. (P - 298)

21.37 58.000 1,239.46

EUR
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3 17.01.03 ML Subministrament, col·locació i connexió de col·lector per a aigües
pluvials, amb tub de PVC M1 Dn160, de la marca URALITA o similar,
per a evacuació interior d'aigües pluvials, incloent la part proporcional
de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions
mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris
necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i
connexionat. (P - 299)

26.39 252.000 6,650.28

4 17.01.04 ML Subministrament, col·locació i connexió de col·lector enterrat per a
aigües pluvials, amb tuberia de PVC M1 Dn250, de la marca URALITA
o similar, per a evacuació interior d'aigües pluvials, incloent la part
proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps,
registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres
accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i
connexionat. (P - 300)

35.40 198.000 7,009.20

5 17.01.05 ML Subministrament, col·locació i connexió de col·lector enterrat per a
aigües pluvials, amb tuberia de PVC M1 Dn315, de la marca URALITA
o similar, per a evacuació interior d'aigües pluvials, incloent la part
proporcional de colzes, accessoris de derivació, reducció, taps,
registres, fixacions mecàniques amb brides de juntes de goma i altres
accessoris necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i
connexionat. (P - 301)

42.80 134.000 5,735.20

TOTAL Subcapítol 2 01.01.19.41 21,232.54

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 19 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

Subcapítol 2 42 INSTAL.LACIÓ RECOLLIDA AIGÜES FECALS

1 17.02.01 ML Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació
d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 40, de la marca URALITA o similar, per
a evacuació interior d'aigües fecals, en instal·Lació per l'interior de
l'edifici, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de
derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides
de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta
instalalción. Totalment muntat i connexionat. (P - 302)

10.84 26.000 281.84

2 17.02.02 ML Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació
d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 50, de la marca URALITA o similar, per
a evacuació interior d'aigües fecals, en instal·Lació per l'interior de
l'edifici, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de
derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides
de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta
instalalción. Totalment muntat i connexionat. (P - 303)

11.13 65.000 723.45

3 17.02.03 ML Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació
d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 110, de la marca URALITA o similar,
per a evacuació interior d'aigües fecals, en instal·Lació per l'interior de
l'edifici, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de
derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides
de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta
instalalción. Totalment muntat i connexionat. (P - 304)

18.70 42.000 785.40

4 17.02.04 ML Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació
d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 50, de la marca URALITA o similar, en
instal·Lació enterrada, per a evacuació interior d'aigües fecals, en
instal·Lació per l'interior de l'edifici, incloent la part proporcional de
colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions
mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris
necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i
connexionat.
(P - 305)

18.70 47.000 878.90

5 17.02.05 ML Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació
d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 110, de la marca URALITA o similar,
per a evacuació interior d'aigües fecals, en instal·Lació per l'interior de
l'edifici, incloent la part proporcional de colzes, accessoris de

21.37 45.000 961.65

EUR
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derivació, reducció, taps, registres, fixacions mecàniques amb brides
de juntes de goma i altres accessoris necessaris per a la correcta
instalalción. Totalment muntat i connexionat. (P - 306)

6 17.02.06 ML Subministrament, col·locació i connexió de tub per a evacuació
d'aigües fecals, de PVC M1 Dn 50, de la marca URALITA o similar, en
instal·Lació enterrada, per a evacuació interior d'aigües fecals, en
instal·Lació per l'interior de l'edifici, incloent la part proporcional de
colzes, accessoris de derivació, reducció, taps, registres, fixacions
mecàniques amb brides de juntes de goma i altres accessoris
necessaris per a la correcta instalalción. Totalment muntat i
connexionat. (P - 307)

21.37 198.000 4,231.26

7 17.02.07 UT Ud. Subministrament col.locació i connexió de vàlvules de ventilació
per a baixants, marca ADEQUA model Maxi-Vent o similar, per a tub
de diàmetre 125 mm, incloent mecanisme amb diafragma de ventilació
intern per evitar el sifonament propi i induit, incloent els elements
necessaris per a la correcta instal·lació. Totalment muntant de
conformitat amb la normativa vigent.
(P - 308)

78.26 7.000 547.82

8 17.02.08 UT Ud. Subministrament, col·locació i connexió de vàlvula sifònica
registrable, per a sifó per a dutxa, de la marca ADEQUA ref.
B-IN-31-CT o similar, de PVC de D=50mm., totalment instalat. (P - 309)

17.84 17.000 303.28

9 17.02.09 UT Ud. Subministrament, col·locació i connexió de conjunt de sifó
metàl·lic cromat senzill, tipus botella, per a lavabo, incloent eix de
tancament del sifò metàl·lic (no de plàstic), de la marca ADEQUA ref.
B-4U-ACR o similar, de PVC de D=40 mm., totalment instalat. (P - 310)

17.22 20.000 344.40

10 17.02.10 UT Ud. Subministrament, col·locació i connexió de conjunt de sifó per a
aigüera amb presa per a electrodomèstic, de la marca ADEQUA ref.
B-44R o similar, de PVC de D=50 mm., totalment instalat. (P - 311)

21.10 2.000 42.20

11 17.02.11 UT Ud. Subministrament, col·locació i connexió del conjunt de material
necessari per a la correcta connexió de l'abocador al baixant, de la
marca ADEQUA, incloent maniguet, junta i altres accessoris
necessaris per a la correcta execució. Totalment instal·lat. (P - 312)

18.26 1.000 18.26

12 17.02.12 UT Ud. Subministrament, col·locació i connexió del conjunt de material
necessari per a la correcta connexió del wc al baixant, de la marca
ADEQUA, incloent maniguet, junta i altres accessoris necessaris per a
la correcta execució. Totalment instal·lat. (P - 313)

18.26 15.000 273.90

13 17.02.13 UT Ud. Subministrament i col.locació de clavegueró sifónic 300x300 mm,
totalment instal.lat i/ p.p. de material de fixació i medis auxiliars
necessaris, segons normativa vigent, (en sales dipòsits acumulació
aigua, sales tècniques...) (P - 314)

223.96 3.000 671.88

14 17.02.14 ML Ml. Sumbinistrament, instal·lació i connexió de canaleta d'acer i reixa
d'acer galvanitzat, de la marca ACO o similar, inclòs tapa cega, tapa i
sortida inferior, elements de subjecció i conexió, i altres accessoris
necessaris, connectat a la xarxa de sanejament enterrada. (P - 315)

44.80 88.000 3,942.40

15 17.02.15 ML Ml. Sumbinistrament, instal·lació i connexió de canaleta d'acer i reixa
d'acer inoxidable, per a recollida d'aigües de les dutxes, de la marca
ACO o similar, inclòs tapa cega, tapa i sortida inferior, elements de
subjecció i conexió, i altres accessoris necessaris, connectat a la
xarxa de sanejament enterrada. (P - 316)

55.80 17.000 948.60

TOTAL Subcapítol 2 01.01.19.42 14,955.24

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 19 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

Subcapítol 2 43 DIPÒSITS, EQUIPS I ARQUETES

1 17.03.01 UT Subministrament, col·locació i connexió de dipòsit fabricat en plàstic
reforçat amb fibra de vidre (PRFV) per a instal·lació soterrada, de la
marca REMOSA, model DRP 40.000, de 40 m3 de capacitat, de
diàmetre 2.500 mm i longitud 8.700 mm. incloent dues boques d'home

13,540.00 2.000 27,080.00

EUR
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telescòpiques, dues preses de PVD, 1 respirador, boies, 2 nanses
d'elevació, sistema d'admissió calmada, sifó sobreeixidor, filtre intern,
kit d'extracció flotant, bomba submergible GRUNDOFS, filtre industrial
extern amb arqueta telescòpica, controlador electrònic, reixa de
protecció anti-animals, sistema de neteja, elements i treballs de
connexió al tub d'entrada d'aigües pluvials, a la canonada d'aspiració
que connectarà amb l'equip de rentat de vehicles i a la canonada del
sobreeixidor, elements de suport i subjecció, part proporcinal de
cablejat, canonada de protecció i connexió a la instal·lació elèctrica,
part proporcional de canonada d'aigua sanitària, contratub per a
instal·lació soterrada i connexió a la instal·lació d'aigua sanitària i
altres elements i accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació. Completament muntat i instal·lat. (P - 317)

2 17.03.02 UT Realització dels treballs i subministrament, col·locació i connexió del
materal necessari per a la instal·lació de un decantadorde la marca
KLINER model SI-DB2-5000, un separador d'hidrocarburs
SI-BIODOC2-6 i una arqueta de presa de mostres, que actualment la
propietat te instal·lada en un altre edifici i s'instal·larà en el pati de
rentat de vehicles. S'inclourà la realització d'una solera de formigó de
20 cm de gruix a la profunditat necessària per a la instal·lació
soterrada de l'equip, la realització de la solera superior de formigó, la
formació de les arquetes de registre dels equips inclosos el marc i la
tapa metàl·lica, i tots els elements i accessoris necessaris per a la
seva correcta execució. Completament muntat, connexionat i en
funcionament. (P - 318)

3,240.00 1.000 3,240.00

3 17.03.03 UT Subministrament, col·locació i connexió d'un separador d'hidrocarburs
de la marca KLINER model CE 5 MG/L amb decantador V100 per a un
cabal tractat de 6 l/s i una arqueta de presa de mostres, a instal·lar en
el moll de càrrega i descàrrega. S'inclourà la realització d'una solera
de formigó de 20 cm de gruix a la profunditat necessària per a la
instal·lació soterrada de l'equip, la realització de la solera superior de
formigó, la formació de les arquetes de registre dels equips inclosos el
marc i la tapa metàl·lica, i tots els elements i accessoris necessaris per
a la seva correcta execució. Completament muntat, connexionat i en
funcionament. (P - 319)

9,480.00 1.000 9,480.00

4 17.03.04 UT Realització dels treballs i subministrament, col·locació i connexió del
materal necessari per a construcció de pericó de pas amb tapa
registrable, de dimensions 600x600 mm de dimensions interiors i la
profunditat requerida per l'enterrament de la instal·lació, realitzada
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.
Inclòs marc per a tapa, tapa completament estanca, passamurs i tots
els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució.
Completament muntat, connexionat i en funcionament. (P - 320)

132.12 10.000 1,321.20

5 17.03.05 UT Realització dels treballs i subministrament, col·locació i connexió del
materal necessari per a construcció d'arqueta de presa de mostres,
amb tapa registrable, de dimensions 1000x1000 mm de dimensions
interiors i la profunditat requerida per l'enterrament de la instal·lació,
realitzada amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada
de formigó armat. Inclòs marc per a tapa, tapa completament estanca,
passamurs i tots els elements i accessoris necessaris per a la seva
correcta execució. Segons plànol de detall, a instal·lar en el conducte
general a la sortida de la nau de la instal·lació de fecals i de la
instal·lació de pluvials. Completament muntat, connexionat i en
funcionament.

(P - 321)

287.00 2.000 574.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.19.43 41,695.20
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Capítol 01 OBRES A LA NAU

EUR
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Subcapítol 19 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

Subcapítol 2 44 ESCOMESES

1 17.04.01 UT Realització dels treballs i subministrament, col·locació i connexió del
materal necessari per a construcció d'arqueta sifònica, amb tapa
registrable, de dimensions 1000x1000 mm de dimensions interiors i la
profunditat requerida per l'enterrament de la instal·lació, realitzada
amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.
Inclòs marc per a tapa, tapa completament estanca, passamurs i tots
els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució.
A instal·lar en el conducte general a la sortida de la nau de la
instal·lació de fecals i de la instal·lació de pluvials, prèvia a la connexió
amb la instal·lació existent. Completament muntat, connexionat i en
funcionament. (P - 322)

173.40 2.000 346.80

2 17.04.02 UT Realització de treballs i subministrament, col·locació i connexió del
material necessari per a la connexió de la instal·lació de sanejament
del nou edifici (amb canonades i accessoris de diàm. 315mm per a
aigües pluvials i de diàm. 125 mm per a aigües fecals) a la xarxa de
sanejament existent (separativament aigües fecals i aigües pluvials).
Incloent comprovació de l'estat de la connexió existent, reparació i
reposició en cas necessari, treballs de connexió, segellat i proves
d'estanqueïtat. Totalment muntat i connexionat.

(P - 323)

360.00 2.000 720.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.19.44 1,066.80

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 19 INSTAL.LACIÓ SANEJAMENT

Subcapítol 2 45 VARIS

1 17.05.01 UT Subministrament i col.locació del conjunt de collarins intumescents,
marca PROMAT model Promastop Unicollar, a disposar en els tubs de
sanejament Dn 160 mm (pluvials) quan travessin diferents sectors
d'incendi, incloent els elements de subjecció i connexió i accessoris
necessaris per a la correcta instal·lació segons plànol de sanejament i
plànols de sectors d'incendi del projecte d'Annexe d'Incendis.
Totalment muntats i col·locats. (P - 324)

85.00 2.000 170.00

2 17.05.02 UT Realització dels treballs d'ajuda d'obra per a tasques auxiliars a la
instal·lació, tals com la realització i posterior segellat de forats, rases i
altres treballs necessaris per deixar la instal·lació de sanejament en
estat correcte i en funcionament.  (P - 325)

380.00 1.000 380.00

TOTAL Subcapítol 2 01.01.19.45 550.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 20 INSTAL.LACIÓ GASOIL

1 19.01 UT Subministrament, col·locació i connexió de dipòsit de doble paret, en
acer interior/exterior d'eix cilíndric horitzontal per a instal·lació aèria,

8,430.00 1.000 8,430.00

EUR
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de 15.000L de capacitat, marca APLIECO model DSA15, de
dimensions 1.910 mm de diàmetre i 5.785 mm de longitud, amb acabat
exterior anticorrosiu amb poliuretà blanc brillant. Incloent els següents
equipaments:
- Estructura de recolzament, tubuladures en boca d'home.
- Sistema de detecció de fuites per buit
- Conjunt de venteig 400mm-2´´ amb tallafocs amb reixa incorporada
- Conjunt d'aspiració 1´´ amb vàlvula de peu de retenció amb filtre i
clau de tall
- Boca de càrrega 3´´ VK-80 de llautó amb cadena a la tapa
- Sistema de mesura amb rellotge indicador amb tub guia o regleta
- Detector de sobreomplert
- Aliviador de pressió
S'inclouràn en aquesta partida els elements de suport i subjecció,
connexionat de totes les canonades i altres elements i accessoris
necessaris per la seva correcta instal·lació. Completament muntat,
instal·lat i en funcionament. (P - 326)

2 19.02 UT Subministrament, muntatge i col·locació d'estructura metàl·lica,
realitzada amb tub rectangular, per a la protecció contra-impactes del
dipòsit, proveïda d'escala metàl·lica amb graons antilliscants i barana
de seguretat per accés a la boca d'home i suport per poder penjar la
mànega surtidor i l'extintor. S'inclouràn en aquesta partida els
elements i accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Completament muntada i instal·lada. (P - 327)

1,770.00 1.000 1,770.00

3 19.03 UT Subministrament, col·locació i connexió d'equip de bombeig amb
sortidor de la marca APLIECO model MINI 88K-130, realitzat en acer
inoxidable acabat amb pintura epòxica resistent a la intempèrie,
incoent bomba AG-88 0,74 kW autoaspirant excèntrica de cabal 70-80
l/min, vàlvula by-pass de recirculació, equip mesurador model
MGE-80A,tub racorat de 4 m de longitud, pistola automàtica,
connectors i vàlvula de fons. S'inclouràn en aquesta partida els
elements de suport i subjecció, connexionat elèctric, connexionat de
totes les canonades i altres elements i accessoris necessaris per la
seva correcta instal·lació. Completament muntat i instal·lat. (P - 328)

1,988.00 1.000 1,988.00

TOTAL Subcapítol 01.01.20 12,188.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 21 EQUIPAMENTS

Subcapítol 2 21 Mobiliari Office

1 MOBOFICE01 ml Mobiliari per a cuina format per a mòduls baixos realitzats amb interior
de fusta de melamina amb estants interiors i portes de fòrmica
postformada color, tiradors cromats i sòcol d'alumini, totalment
muntada amb remats, laterals vistos, ferramenta, etc.. (P - 702)

218.40 9.900 2,162.16

2 EQ544D3S u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 60 cm
d'amplària, acabat lacat, per a col·locació sobre moble de cuina , amb
cantells rodons postformats, inclou p.p de sòcol remat paret alumini i
peça unió entre taulells.
Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte. (P -
649)

360.63 9.900 3,570.24

3 EQ712B62 u Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm
d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes, d'aglomerat amb laminat
estratificat, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 651)

272.65 5.000 1,363.25

TOTAL Subcapítol 2 01.01.21.21 7,095.65

EUR
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Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 21 EQUIPAMENTS

Subcapítol 2 22 Mobiliari i accessoris banys

1 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de
fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells
bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (P - 650)

90.56 14.400 1,304.06

2 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions d'acord amb els criteris següents:- Llargària i amplària:
Múltiples de 6 cmCal prendre el múltiple immediat superior en el cas
que la dimensió no ho sigui. (P - 612)

72.98 17.050 1,244.31

3 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 638)

38.43 15.000 576.45

4 EJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions
220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c., col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 637)

19.35 13.000 251.55

5 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
- 640)

18.65 15.000 279.75

6 EJ46U001 u Barra mural recta 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 (P - 639)

92.46 4.000 369.84

7 EQ9GU020 u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de
fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb
portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors
horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i
fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb
penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre
embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat
mecànicament a la paret i als mòduls laterals (P - 652)

193.98 70.000 13,578.60

8 EQ9GU060 u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 30 cm de
fons, amb sis portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes
de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors
horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i
fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb
penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre
embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat
mecànicament a la paret i als mòduls laterals (P - 653)

396.12 20.000 7,922.40

9 EQ9GU0BA u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de
fons, amb dos portes, i un banc de 35x30cm construïda en pannells
fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits,
separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals,
separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de
gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres
per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració
de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC,
fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals (P - 654)

378.12 76.000 28,737.12

10 EQ11U099 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de HPL de
150x60cm i 42cm d'alçada amb tauler HPL de 13mm color a escollir,
fixada a estructura tubular d'acer de 35x35mm de secció pintada amb
resina de epoxi/polièster, inclou accessoris de muntatge. (P - 648)

159.73 3.000 479.19

TOTAL Subcapítol 2 01.01.21.22 54,743.27

EUR
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Capítol 01 OBRES A LA NAU

Subcapítol 21 EQUIPAMENTS

Subcapítol 2 23 Senyalització

1 FBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual.
Criteri d'amidament: m2 de superfície pintada, segons les
especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada
sobre el paviment.Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de
neteja i acondicionament del paviment a pintar. (P - 663)

6.00 210.000 1,260.00

2 FBA1E311 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 10 cm d'amplària,
amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització.
Criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el
paviment.Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar. (P - 662)

0.54 515.000 278.10

TOTAL Subcapítol 2 01.01.21.23 1,538.10

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 21 ENDERROCS

1 K21QU500 m3 Desmuntatge de mobiliari, mampares, cortines,etc. amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització a nau contigua,
sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor (P - 691)

9.91 100.000 991.00

2 K2163511 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 677)

6.93 147.160 1,019.82

3 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 682)

5.94 30.000 178.20

4 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 686)

9.91 14.000 138.74

5 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat
segons les especificacions de la DT. (P - 685)

19.81 12.000 237.72

6 K2148HD1 m2 Enderroc d'escala de muntants de perfils laminats, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 676)

14.52 6.000 87.12

7 K2148A94 m2 Enderroc de sostre de bigueta ceràmica, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT. (P - 675)

37.62 11.250 423.23

8 K2130010 m3 Obertura a pared exterior formada per a full de maó perforat de 15cm
de gruix, càmera d'aire amb aïllament i envà de 5 o 7cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
(P - 673)

207.64 22.250 4,619.99

EUR
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9 K21GINST pa Arrencada d'instal·lacions d'iluminació, electricitat, contraincendis,
ventil·lació i aire acondicionat, fontaneria i telecomunicacions, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 690)

1,093.52 1.000 1,093.52

10 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 680)

4.95 150.000 742.50

11 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 683)

11.89 30.000 356.70

12 K2148261 m3 Enderroc de mur de bloc de formigó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons
les especificacions de la DT.El transport a l'abocador està inclòs dins
el capítol de gestió de residus. (P - 674)

72.12 9.200 663.50

13 K21BU001 m2 Desmuntatge de reixa i ancoratges, amb mitjans manuals, recollida de
material i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 689)

6.14 69.000 423.66

14 E21485A9 m3 Enderroc element estructural de formigó armat,m.mec,càrrega mec. (P
- 475)

21.13 8.000 169.04

TOTAL Subcapítol 01.02.21 11,144.74

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 22 EXCAVACIONS

1 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.El transport a
l'abocador està inclòs dins el capítol de gestió de residus. (P - 476)

6.26 4.000 25.04

2 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la
DF.No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.Inclou la càrrega, allisada de
talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 693)

67.86 15.000 1,017.90
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TOTAL Subcapítol 01.02.22 1,042.94
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Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 23 ESTRUCTURA

Subcapítol 2 31 ESTRUCTURA TANCAMENT ESCALA

1 E444531D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 495)

1.84 161.660 297.45

2 E45918H3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 500)

99.66 4.180 416.58

3 E4BCM8CC m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments
de material corresponents a retalls i empalmaments. (P - 507)

5.03 4.180 21.03

4 E5Z2F4LA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 600x300x40 mm, col·locat amb morter
de ciment 1:8, recolzada sobre perfils metàl·lics.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat. (P - 523)

17.03 4.180 71.19

5 HITHY200 u Ancoratge químic M16mm L=17mm tipus Hilti HIT-HY 200-A+HIS-RN
o similar de mètrica 16mm amb realització de perforació de 17mm de
profundidat , format per a resina híbrida de màxim rendiment per a
anclatges de càrrega pesada i unions amb coarrugats HIT-HY 200 A
(P - 665)

32.04 6.000 192.24

TOTAL Subcapítol 2 01.02.23.31 998.49
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Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 23 ESTRUCTURA

Subcapítol 2 32 ESCALA METÀL·LICA EXTERIOR

1 E442511C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra
amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació

5.53 171.360 947.62

EUR

Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 74

expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 490)

2 E44Z01099 m2 Paviment de religa electrosoldada antidesl. de 34x38mm de pas de
malla, acabada galvanitzada en calent, realitzada amb pletinas
portants d'acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil pla laminat
en calent, de 25x2mm separades 34mm entre sí, separadors de varilla
cuadrada retorçada, d'acer de baix contingut en carboni UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4mm de costat, separats 38mm entre sí i marc d'acer
laminat UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminat en calent, de
25x2mm, fixat amb peces de subjecció de pasarel·la peatonal. (P -
496)

37.96 1.200 45.55

3 E442512C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat,
col·locat a l'obra amb cargols.
Criteri d'amidament: kg de pes calculat segons les especificacions de
la DT, d'acord amb els criteris següents:- El pes unitari per al seu
càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF.Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls. (P - 491)

5.31 84.555 448.99

TOTAL Subcapítol 2 01.02.23.32 1,442.16
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Subcapítol 23 ESTRUCTURA

Subcapítol 2 33 ESTRUCTURA FOSSAT MUNTAPERSONES

1 E4BCM8GG m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments
de material corresponents a retalls i empalmaments. (P - 508)

7.20 27.600 198.72

2 E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió.
Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions
de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 480)

77.33 4.000 309.32

3 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 485)

10.84 4.000 43.36

4 E7865240 m2 Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant
de capa fina, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de
base ciment + resina amb una dotació de 4 kg/m2 aplicat en dues
capes.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, mesurada
d'acord amb les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la
construcció.
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats
superiors a les tolerables.
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície. (P - 545)

8.53 12.000 102.36

TOTAL Subcapítol 2 01.02.23.33 653.76

EUR
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Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 23 ESTRUCTURA

Subcapítol 2 34 VARIS ESTRUCTURA

1 EAPEU01 u Apeuament paret p/obertura, perf.metàl·lic  (P - 591) 485.57 8.000 3,884.56
2 K45RA2A1 m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat

del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans
manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont
d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part
afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa
sobre contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària amidat segons les especificacions
de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF. (P - 695)

77.33 15.000 1,159.95

TOTAL Subcapítol 2 01.02.23.34 5,044.51
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Subcapítol 24 TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 K612B513K830 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, de
290x140x100 mm ref. G10 de la serie Gamma Convencional
d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5
(7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma  UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 697)

37.71 11.000 414.81

2 K614JP2HL8SV m2 Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de
500x200x70 mm ref. SUPERMAÓ 7 de la serie Supermaó de
CERÀMICA BELIANES S , LD, categoria II, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma
UNE-EN 998-2.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció del volum corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part.Inclouen l'execució de tots els
treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i

16.46 13.000 213.98

EUR

Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 76

ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat. (P - 698)

3 K652234R m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 699)

46.00 63.700 2,930.20

4 E83E596D m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i
aïllament amb plaques de llana mineral de roca.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 549)

33.75 3.900 131.63

5 E66AP001 m2 Subministrament i col·locació de mampares divisòries fabricades amb
perfil estructural ocult d'acer galvanitzat, panelades amb aglomerat de
19 mm d'espessor canteat en PVC de 2 mm amb un laminat
melamínic per ambdues cares (acabat auró). Fixat dels panells
mitjançant clip metàl·lic. Entrecalle entre panells de 4 mm. Segellat de
juntes per mitjà de neoprè per garantir un perfecte segellat i
insonorització. Aïllament acústic de 45 dB. Model Impuls 100 de
Arquimart o similar.
Inclou muntant auxiliar per a la col·locació dels mecanismes.

(P - 542)

78.79 120.640 9,505.23

6 E66AP002 m2 Subministrament i col·locació de mampares divisòries fabricades amb
perfil estructural ocult d'acer galvanitzat, panelades amb vidre laminar
de seguretat de 6+6 mm. Alçat de vidre continu amb perfilería vertical
intermedia. Estructura emmarcada en tot el seu perimetre amb perfil
vist en alumini acabat anodizat. Model Impuls 100 de Arquimart o
similar.
Inclou muntant auxiliar per a la col·locació dels mecanismes.
(P - 543)

98.21 69.680 6,843.27

TOTAL Subcapítol 01.02.24 20,039.12

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 25 CEL RAS

1 E8443260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.

32.52 131.000 4,260.12

EUR
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 554)

2 E8432154 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal fina, de 60x60 cm i 35 mm de gruix, amb cantell
rebaixat/ranurat (D) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica C
segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer
galvanitzat, sistema desmuntable, format per perfils principals amb
forma de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils
secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 553)

42.39 9.000 381.51

3 E842YY4H m2 Cel ras registrable de bandes de fibres minerals compactades, acabat
superficial amb vel de vidre color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a
perfils de 15mm, de 1200 x 300 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe
d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer
galvanitzat vista, formada per perfils principals en forma de T invertida
de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 552)

35.20 190.000 6,688.00

4 E844K211 m2 Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 12,5 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.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No
es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
(P - 557)

44.48 25.000 1,112.00

TOTAL Subcapítol 01.02.25 12,441.63
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Subcapítol 26 FUSTERIA I MANYERIA

Subcapítol 2 61 FUSTERIA DE FUSTA

EUR
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1 1A21P002 u Subministrament i col·locació de porta amb fix superior amb el mateix
acabat que la porta, formada per marc fabricada amb perfil estructural
ocult d'acer galvanitzat emmarcat en tot el seu perímetre, amb perfil
vist en alumini acabat anodizat.
Fulla de porta d'aglomerat de 40 mm d'espessor canteat en PVC de 2
mm amb un laminatge de melaminic per ambdues cares, amb
frontisses, pany i tirador.
Inclou el subministrament i col·locació de topall per a les portes.
(P - 329)

450.18 8.000 3,601.44

2 EAQEA183 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà (P
- 593)

212.80 2.000 425.60

3 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 (P - 590)

178.48 4.000 713.92

4 EAQF8L16 u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x
210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges
de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada (P - 595)

160.94 4.000 643.76

5 EAQEB1P4 u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40
mm de gruix, amb una llum de pas de 80+80 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat
melamina, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu alt (P - 594)

226.23 2.000 452.46

6 E66AA999 u Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 160 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i
perfil superior de suport amb elements de fixació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. (P - 538)

440.98 2.000 881.96

7 E66AB030 u Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 100 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.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. (P - 539)

183.99 2.000 367.98

TOTAL Subcapítol 2 01.02.26.61 7,087.12
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Subcapítol 26 FUSTERIA I MANYERIA

Subcapítol 2 62 FUSTERIA ALUMINI

1 FEPE01000 u Porta d'alumini lacat Ral 6005, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa
lateral, per a un buit d'obra aproximat de 160x260 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà. classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou ferramenta, maneta i

530.93 1.000 530.93

EUR



Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 79

tancament amb pany (P - 664)
2 EFEFE00001 u Finestra d'alumini lacat Ral 6005 amb trencament de pont tèrmic,

col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 70x90 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana (P - 618)

258.86 2.000 517.72

3 EFEFE00002 u Finestra d'alumini lacat Ral 6005 amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla
oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 130x135 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana (P -
619)

752.95 4.000 3,011.80

4 EC1FMC11 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 5 mm de gruix, cambra
d'aire de 6 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i
amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 610)

63.72 4.550 289.93

5 EC17AJ14 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 6 mm de gruix, cambra
d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i
amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 609)

59.64 7.500 447.30

6 EMNPE01000 m Pérgola formada per estructura de perfils d'alumini lacat Ral 6005,
amb perfils tub 50x50x5, de 200cm de longitud i 310cm d'alçada, amb
peces de reforç a les unions, treballada a taller i fixada amb fixacions
mecàniques sobre empit d'obra. (P - 643)

60.11 35.700 2,145.93

TOTAL Subcapítol 2 01.02.26.62 6,943.61
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Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 26 FUSTERIA I MANYERIA

Subcapítol 2 63 SERRALLERIA

1 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 589)

186.01 1.000 186.01

2 EAZPB110 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 1 punt de tancament, per a
mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus
accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de
dues fulles constitueixen una sola unitat. (P - 603)

257.53 1.000 257.53

EUR
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TOTAL Subcapítol 2 01.02.26.63 443.54

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 27 PAVIMENTS

1 E9QH23K3 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial
elevat, classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària,
de 180 a 200 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de
fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de
polietilè expandit de 3 mm.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. (P - 579)

44.77 18.000 805.86

2 E9556125 m2 Paviment tècnic interior amb peus regulables i amb travessers d'acer
galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3
cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial de linòleum
i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% (P - 573)

123.89 50.050 6,200.69

3 E9J34200 m2 Pelfut arrissat de vinil de 14 mm de gruix, amb base de PVC, col·locat
sense adherir.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT. (P - 575)

60.28 6.000 361.68

4 E9JZU100 kg Perfil perimetral d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques per a
col·locació de pelfuts (P - 576)

8.42 10.000 84.20

5 E9U710A1 m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb tacs d'expansió i cargols.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent
a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària
<= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%No s'inclou en
aquest criteri el pintat del sòcol. (P - 582)

6.37 18.000 114.66

6 E9UAU001 m Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem
superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 583)

16.03 48.000 769.44

7 E9U21AAD m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent
a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures d'amplària
<= 1 m:  Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m:  Es dedueix el 100% (P - 581)

8.23 12.000 98.76

8 F9G8CTA0 m2 Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm de
gruix, escampat des de camió, amb acabat estampat decorat, colorant
i protector, inclou colocació de làmina de polietilé galga 400, p.p de
fompex amb unió amb parets i pilars. Totalment acabat. (P - 661)

19.73 83.000 1,637.59

9 F96511D9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

24.43 46.000 1,123.78

EUR



Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 81

Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 660)

10 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. (P - 586)

9.27 197.000 1,826.19

TOTAL Subcapítol 01.02.27 13,022.85
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Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 28 REVESTIMENTS INTERIORS

1 E8K9SH6K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 571)

22.60 6.400 144.64

2 E83ER900 m2 Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus hidròfuga (H) de 15
mm de gruix, col·locada directament sobre el parament amb guix amb
additius estès a tota la superfície amb llana dentada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 2 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%Aquests criteris inclouen la
col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què
aquesta col·locació es compta a part. (P - 550)

12.65 44.200 559.13

3 E82C1N4K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 26 a 45 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888).
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.En revestiment de paraments, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris
següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments. (P - 548)

28.71 78.520 2,254.31

4 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 566)

4.46 688.500 3,070.71

5 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

5.16 533.000 2,750.28

EUR
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Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 567)

6 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament
practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les
deduccions corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a
peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es
dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix (P - 569)

26.69 26.880 717.43

TOTAL Subcapítol 01.02.28 9,496.50

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 29 REVESTIMENTS FAÇANA

1 E635OLIM m2 Tancament vertical amb placa tipus Olimpia de la casa Europerfil o
similar amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix
total de 70 mm, amb la cara exterior llisa color estàndard, diferent del
blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en
posició vertical amb perfil omega galvanitzat de 40mm atornillat a
suport de fàbrica o metàl·lic.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 527)

35.75 194.000 6,935.50

2 E63ZSA6B m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
coronament, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 528)

16.39 48.000 786.72

3 E63ZSG5C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 532)

22.18 50.400 1,117.87

4 E63ZSH5C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 533)

22.18 15.100 334.92

5 E63ZSF5C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 531)

24.54 15.100 370.55

6 E63ZSC3C m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 529)

16.02 52.100 834.64

EUR
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7 E898MHN0 m2 Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de
pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 568)

6.74 252.500 1,701.85

8 I1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 666)

6.62 300.000 1,986.00

9 I1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. (P - 667)

0.09 9,000.000 810.00

10 E89AABJ0 m2 Pintat de finestres i balconeres d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament
practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les
deduccions corresponents als envidraments segons els criteris
següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a
peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es
dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueixEn les portes
extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% (P - 570)

23.09 27.520 635.44

TOTAL Subcapítol 01.02.29 15,513.49
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Subcapítol 30 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 01 COMPTADOR

1 30.01.01 UT Subministrament i col.locació de caixa general de protecció de 250 A
tipus BUC de la marca CANONS o similar, incloent fusible de 160 A i
els diferents accessoris per el seu correcte muntatge. Completament
muntada i connexionada.  (P - 331)

310.70 1.000 310.70

2 30.01.02 UT Subministrament i col·locació d'equip de mesurament segons normes
FECSA / ENDESA, per 50kW. i un màxim de 55 kW. (TMF10) a una
tensió de 3x400V, incloent plaques, interruptor tipus ICP a 160/80 A,
comptador multifunció amb maxímetre, 100/5 transformadors
d'intensitat, regletes de comprovació, fulles seccionadores de
protecció i diferents accessoris necessaris per al seu correcte
muntatge i funcionament , segons norma Companyia subministradora.
Abans de la seva col·locació haurà de ser confirmat per part de la
Companyia subministradora.
(P - 332)

1,870.10 1.000 1,870.10

EUR
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3 30.01.03 ML Subministrament i col.locació de 3x50+50+25 T, de línia d'escomesa
entre CGP i l'equip de comptadors, amb conductor de coure, (V-0,6/1
Kv. Tipus AFUMEX), segons norma CPR, incloent-hi diferents
accessoris per el seu correcte muntatge. Completament muntada i
connexionada.  (P - 333)

32.30 25.000 807.50

4 30.01.04 ML Subministrament i col.locació de safata de 150x60 de la marca
PEMSA, model PEMSABANAD CIEGA, amb tapa incloent elements
de suport, tapes i diferents accessoris per el seu correcte muntatge.
Completament muntada i connexionada.  (P - 334)

33.70 25.000 842.50

5 30.01.05 UT Subministrament i col·locació de quadre general de distribució i
protecció de la marca MERLIN GERIN o similar amb porta , amb un
25% d'espai de reserva, incloent interruptor automàtic general,
interruptors automàtics, proteccions diferencials, comptador parcial
del bar, i diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat
per la seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt.
Completament muntat  i connexionat.  (P - 335)

3,200.50 1.000 3,200.50

6 30.01.06 UT Subministrament i col·locació de subquadre informàtica, de distribució
i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar, amb porta,
amb un 25% d'espai de reserva, incloent interruptor general de tall,
interruptors automàtics, proteccions diferencials, regleters superiors i
diferents accessoris pel seu correcte funcionament, senyalat per la
seva identificació segons configuració a l'esquema adjunt.
Completament muntat  i connexionat.  (P - 336)

890.70 1.000 890.70

7 30.01.07 UT Subministrament i col·locació de subquadre per zona 1 d'oficines, de
distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar,
amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent interruptor
general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials,
regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte
funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a
l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat.  (P - 337)

1,560.80 1.000 1,560.80

8 30.01.08 UT Subministrament i col·locació de subquadre per zona 2 d'oficines, de
distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar,
amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent interruptor
general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials,
regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte
funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a
l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat.  (P - 338)

1,480.70 1.000 1,480.70

9 30.01.09 UT Subministrament i col·locació de subquadre per zona 2 d'oficines, de
distribució i protecció, de la marca MERLIN GERIN metàl.lic o similar,
amb porta, amb un 25% d'espai de reserva, incloent interruptor
general de tall, interruptors automàtics, proteccions diferencials,
regleters superiors i diferents accessoris pel seu correcte
funcionament, senyalat per la seva identificació segons configuració a
l'esquema adjunt. Completament muntat  i connexionat.  (P - 339)

1,690.80 1.000 1,690.80

TOTAL Subcapítol 2 01.02.30.01 12,654.30
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Subcapítol 30 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 02 CONDUCTORS

Partida 01 MÀNEGUES (0,6/1KV) AFUMEX

1 30.02.01.01 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
2x1,5+1,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada. (P - 355)

1.80 1,390.000 2,502.00

2 30.02.01.02 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
2x2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament

1.90 4,940.000 9,386.00

EUR
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muntada i connexionada.   (P - 356)
3 30.02.01.03 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció 2x6+6

Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de P.V.C. de
0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent diferents
accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntada i
connexionada.   (P - 357)

4.05 15.000 60.75

4 30.02.01.04 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x6+6+6 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.  (P - 358)

6.10 70.000 427.00

5 30.02.01.05 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x35+35+25 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament
de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.  (P - 359)

25.10 60.000 1,506.00

6 30.02.01.06 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x16+16+16 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament
de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 360)

13.30 15.000 199.50

7 30.02.01.07 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x10+10+10 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament
de P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus Afumex, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 361)

10.15 55.000 558.25

TOTAL Partida 01.02.30.02.01 14,639.50
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Subcapítol 2 02 CONDUCTORS

Partida 02 CONDUCTORS UNIPOLARS 750 V AFUMEX

1 30.02.02.01 ML Subministrament i col.locació de conductor de coure de 1,5 mm2 de
secció amb aïllament de P.V.C. de 750 V, PIREPOL flexible tipus
AFUMEX, segons normativa CPR. Completament muntat i
connexionat.  (P - 362)

0.50 1,990.000 995.00

2 30.02.02.02 ML Subministrament i col.locació de conductor de coure de 2,5 mm2 de
secció amb aïllament de P.V.C. de 750 V, PIREPOL flexible tipus
AFUMEX, segons normativa CPR. Completament muntat i
connexionat.  (P - 363)

0.55 2,760.000 1,518.00

TOTAL Partida 01.02.30.02.02 2,513.00
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Subcapítol 2 02 CONDUCTORS

Partida 03 TUB FLEXIBLE

1 30.02.03.01 ML Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C.
reforçat de diàmetre 16 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus
Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins
de connexió. Completament  muntat i connexionat. (P - 364)

0.90 670.000 603.00
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2 30.02.03.02 ML Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C.
reforçat de diàmetre 19 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus
Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins
de connexió. Completament  muntat i connexionat. (P - 365)

0.95 1,170.000 1,111.50

3 30.02.03.03 ML Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C.
reforçat de diàmetre 23 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus
Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins
de connexió. Completament  muntat i connexionat. (P - 366)

1.05 890.000 934.50

TOTAL Partida 01.02.30.02.03 2,649.00
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Subcapítol 2 02 CONDUCTORS

Partida 04 TUB RÍGID PVC

1 30.02.04.01 ML Subministrament i col.locació de tub rígid de P.V.C. de diàmetre 16
mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Fergondur o similar, inclosa
part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament
muntat i connexionat. (P - 367)

1.85 35.000 64.75

2 30.02.04.02 ML Subministrament i col.locació de tub rígid de P.V.C. de diàmetre 23
mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Fergondur o similar, inclosa
part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament
muntat i connexionat. (P - 368)

2.15 20.000 43.00

TOTAL Partida 01.02.30.02.04 107.75
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Subcapítol 2 02 CONDUCTORS

Partida 05 SAFATES

1 30.02.05.01 ML Subministrament i col.locació de safata metàlica de la marca PEMSA,
de 300x60 tipus Rejiband, incloent canal interior diferents accessoris
per a la seva correcta instal.lació. Completament muntat i
connexionat. (elèctrica i senyal) (P - 369)

32.10 45.000 1,444.50

2 30.02.05.02 ML Subministrament i col.locació de safata de metàlica, de la marca
PEMSA de 150x60 tipus Rejiband, incloent diferents accessoris per a
la seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat.
(elèctrica i senyal) (P - 370)

17.70 20.000 354.00

TOTAL Partida 01.02.30.02.05 1,798.50
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Subcapítol 2 02 CONDUCTORS

Partida 06 CANALETES

1 30.02.06.01 ML Subministrament i col.locació de canal d'alumini de la marca SIMON
model TK 11122/8 de 185x55, amb tapa i canal interior, incloent
diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament

40.30 70.000 2,821.00

EUR
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muntat i connexionat.   (P - 371)

TOTAL Partida 01.02.30.02.06 2,821.00
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Subcapítol 2 02 CONDUCTORS

Partida 07 LÍNIES AIRE CONDICIONAT

1 30.02.07.01 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
2x2,5+2,5 Tmm2 amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus AFUMEX, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 372)

1.90 90.000 171.00

2 30.02.07.02 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x10+10+10 T, amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus AFUMEX, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 373)

1.15 25.000 28.75

3 30.02.07.03 ML Subministrament i col.locació del conjunt de mànega de secció
3x6+6+6 T, amb conductor de coure de secció amb aïllament de
P.V.C. de 0,6/1Kv, tipus AFUMEX, segons normativa CPR, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntada i connexionada.   (P - 374)

6.10 40.000 244.00

4 30.02.07.04 ML Subministrament i col.locació de tub de ferro flexible, de diàmetre 16
mm. inclosa la part proporcional de fixacions, connexions,
prensaestopes i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació..
Completament  muntat i connexionat.  (P - 375)

2.10 15.000 31.50

5 30.02.07.05 ML Subministrament i col.locació de tub de ferro flexible de diàmetre 22
mm. inclosa la part proporcional de fixacions, connexions,
prensaestopes i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació..
Completament  muntat i connexionat. (P - 376)

2.90 15.000 43.50

6 30.02.07.06 ML Subministrament i col.locació de safata metàl.lica de 100x60 amb
tapa, incloent la part proporcional de fixacions, connexions,
prensaestopes i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament  muntat i connexionat.  (P - 377)

12.10 25.000 302.50

TOTAL Partida 01.02.30.02.07 821.25
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Partida 08 CANALITZACIONS EXTERIORS

1 30.02.08.01 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de poliolefina, de la
marca AISCAN o similar, tipus DP, homologat, i de diametre DP-63,
incloent diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació.
Completament  muntat i connexionat.  (P - 378)

8.10 55.000 445.50

2 30.02.08.02 UD Subministrament i col.locació d'arquetes estanques de 580x580x580,
amb tapa estanca i fonso, de la marca HIDROSTANK, incloent
diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat.   (P - 379)

570.30 2.000 1,140.60
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TOTAL Partida 01.02.30.02.08 1,586.10
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Subcapítol 2 03 ENLLUMENAT D'EMERGENCIA

1 30.03.01 UT Subministrament i muntatge d'equip d'il·luminació i senyalització, 215
lumens model HYDRA, autonomia 1 hora de la marca DAISALUX o
similar, segons normes UNE-20-062-93, UNE 20-392-93, UNE-EN
60598-2-22(EN 60598-2-22.1990), incloent elements de connexió,
fixació i etiquetes. Totalment muntada i connexionada.  (P - 340)

125.10 28.000 3,502.80

2 30.03.02 UT Subministrament i muntatge d'equip d'il·luminació i senyalització, 95
lumens model HYDRA, autonomia 1 hora de la marca DAISALUX o
similar, segons normes UNE-20-062-93, UNE 20-392-93, UNE-EN
60598-2-22(EN 60598-2-22.1990), incloent elements de connexió,
fixació i etiquetes. Totalment muntada i connexionada.  (P - 341)

90.00 11.000 990.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.30.03 4,492.80
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Subcapítol 2 04 ENLLUMENAT

Partida 09 ENLLUMENAT GENERAL

1 30.04.01.01 Ut Subministrament i muntatge de panell led de la marca Led Lights de
60x60 de 40W, model LDL-PANELL LED-40EDL6060 K4000, incloent
diferents accesoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment
muntada i connexionada.  (P - 380)

62.10 38.000 2,359.80

2 30.04.01.02 Ut Subministrament i muntatge de punt de llum de sostre led, de la marca
SIMON de 20W, model 715, incloent diferents accesoris, per la seva
correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.  (P - 381)

25.19 54.000 1,360.26

3 30.04.01.03 UT Subministrament i muntatge de lineal Led, de la marca Led Lights de
1x50 W, model LDL50LSL120-4 K4000 amb difusor opal, incloent
diferents accesoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment
muntada i connexionada.  (P - 382)

106.70 55.000 5,868.50

4 30.04.01.04 UT Subministrament i muntatge d'aplic, de la marca CRISTHER de 1x26
W model RINGO IP65 26 W G2 4g 3 gr, incloent diferents accesoris,
per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.
(P - 383)

210.30 9.000 1,892.70

5 30.04.01.05 UT Subministrament i muntatge baliza, de la marca TRILUX de 11 W
model 8841-10060 MM, incloent placa de soportació, base d'obra i
diferents accesoris, per la seva correcta instal.lació. Totalment
muntada i connexionada. (Bar i serveis exteriors) (P - 384)

310.70 7.000 2,174.90

6 30.04.01.06 UT Subministrament i muntatge de llampada rodona de 200 mm de
superficie, de la marca Led Lights, model LDL-Albaco DD-20670-01,
d'una potència de 27 W de color K4000, incloent diferents accesoris
per la seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada.
(P - 385)

67.38 2.000 134.76

TOTAL Partida 01.02.30.04.09 13,790.92
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Subcapítol 30 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 05 MECANISMES

1 30.05.01 UT Subministrament i muntatge d'interruptor 10 A, 250 V de la marca
SIMON 82, incloent, caixa per encastar, marc i diferents accessoris
per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i connexionat. (P
- 342)

20.70 38.000 786.60

2 30.05.02 UT Subministrament i muntatge d'interruptor conmutador 10 A, 250 V de
la marca SIMON 82, incloent, caixa per encastar, marc i diferents
accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment muntat i
connexionat. (P - 343)

22.90 10.000 229.00

3 30.05.03 UT Subministrament i muntatge de presa de corrent II+T 10/16 A de la
marca SIMON 44, per encastar, incloent caixa encastar, marc i
diferents accessoris per a la seva correcta instal.lació. Totalment
muntada i connexionada. (P - 344)

21.10 49.000 1,033.90

4 30.05.04 UT Subministrament i col.locació de caixa portamecanismes de la marca
SIMON sèrie CIMA CLASSIC, incloent 2 endolls blancs, 2 endolls
vermells, 2 connexions RJ45, marc, caixa per encastar i diferents
accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i
connexionat.  (P - 345)

140.90 33.000 4,649.70

5 30.05.05 UT Subministrament i col.locacio de detector de presencia, de la marca
HAGER, incloent canalització, cablejat i diferents accessoris per a la
seva correcta instal.lació. Totalment muntada i connexionada. (P - 346)

95.90 12.000 1,150.80

TOTAL Subcapítol 2 01.02.30.05 7,850.00
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Subcapítol 2 06 XARXA PRESA DE TERRA

1 30.06.01 UT Subministrament i col.locació de piqueta de coure, incloent quatre
piquetes, brides d'unió i diferents accessoris per a la seva correcta
instal.lació. Completament muntada i instal·lada. (P - 347)

320.10 2.000 640.20

2 30.06.02 ML Subministrament i col.locació de conductor de coure de 35T mm2. de
secció, incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i instal·lat.  (P - 348)

12.70 3.000 38.10

3 30.06.03 ML Subministrament i col·locació de tub d'acer de diàmetre 36 mm.
incloent diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat.  (P - 349)

10.90 2.000 21.80

TOTAL Subcapítol 2 01.02.30.06 700.10
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Subcapítol 2 07 CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL

1 30.07.01 ML Conjunt de connexió equipotencial, amb cable de 1x35 mm2 de secció
a totes les parts metàl·liques.  (P - 350)

9.50 10.000 95.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.30.07 95.00
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Subcapítol 2 08 VEU I DADES

1 30.08.01 Ud Subministrament, instal.lació i col.locació d'armari tipus Rack 19´´
degudament equipat amb centraleta de telefonia (no s'inclou servidor
ni la seva configuració e instalació) i la instalació de la xarxa de
dispersió fins els diferents punts:

Armari Rack distribuidor 19´´,
Conmutadors (Switch). Conmutador ethernet.
Panells distribuidors, 19´´
Fuets de conexió de 1m UTP Cat 6
Panells amb guia
Panells
Panells endolls Schuko + Disjuntor
Safata soporta actius 1U
Conjunt de cable cat 6 UTP
Centraleta
Telefons de veu a cada lloc de treball, assenyalat  als planells.
Equip de telefonia, centraleta amb telefon inalambric.

Nota: Els equips informàtics seran subministrats, instal.lats i
connexionats per l'empresa adjudicataria de la present instal.lació.

Instal.lació complerta de telefonia, incloent centraleta, telèfons i
diferents accessoris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat i instal.lat

(P - 351)

2,170.00 1.000 2,170.00

2 30.08.02 ML Subministrament i col.locació de mànega tipus CAT-6E, incloent
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat.
(P - 352)

1.70 3,270.000 5,559.00

3 30.08.03 UT Conjunt de treballs de la certificació de cada línia de la xarxa del
cablejat estructural, incloent diferents treballs.  (P - 353)

1,100.00 1.000 1,100.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.30.08 8,829.00
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Subcapítol 2 09 EIXUGAMANS

1 30.09.01 UT Subministrament i col.locació d'eixugamans de la marca AIRTRONIC
model F-10 a 220 V., incloent diferents accessoris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P - 354)

390.10 1.000 390.10

TOTAL Subcapítol 2 01.02.30.09 390.10

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 30 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 0A VARIS
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1 30.10.01 UT Connexió elèctrica als extractors, climatitzadors, etc., i diferent
maquinària de la instal.lació. incloent diferents accessoris per a la seva
correcta instal.lació. Completament muntats i connexionats. (P - 386)

970.00 1.000 970.00

2 30.10.02 UT Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació
elèctrica, tal com la realització i segellat del forats a la paret, regates,
passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris per
deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament. (P - 387)

1,760.00 1.000 1,760.00

3 30.10.03 UT Subministrament i col.locació de SAI de la marca SALICRU de 6 kVA.
Incloent diferents accessoris per el seu correcta funcionament.
Completament muntat i connexionat.  (P - 388)

1,760.70 1.000 1,760.70

TOTAL Subcapítol 2 01.02.30.0A 4,490.70

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 30 ELECTRICITAT I INSTAL.LACIONS ESPECIALS

Subcapítol 2 0B SEGURETAT

1 30.11.01 UD Subministrament i col.locació de central d'intrusió, de la marca BOSCH
model AMAX4-P3-EN, cablejada i sense fils de 64 zones, 16 àrees y
250 codis d'usuari, incloent-hi la posada en marxa, i diferents
accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i
connexionat.
(P - 389)

259.47 1.000 259.47

2 30.11.02 UD Subministrament i col.locació de teclat de text LCD, de la marca
BOSCH model IUI-AMAX4-TEXT, per centrals AMAX, incloent-hi
diferents accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat.
(P - 390)

112.20 1.000 112.20

3 30.11.03 UD Subministrament i col.locació de mòdul expansor d'entrada de 8
zones, de la marca BOSCH model DX2010, cablejada i sense fils de
64 zones, 16 àrees y 250 codis d'usuari, incloent-hi la posada en
marxa, i diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat.
(P - 391)

54.70 1.000 54.70

4 30.11.04 UD Subministrament i col.locació de bateria hermètica de plom àcid
12Vcc/17Ah, de la marca BOSCH model IPS-BAT12V-18AH,
incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat.
(P - 392)

78.00 1.000 78.00

5 30.11.05 UD Subministrament i col.locació de sirena interior, de la marca BOSCH
model AS-210N, incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P - 393)

34.50 1.000 34.50

6 30.11.06 UD Subministrament i col.locació de sirena exterior 12 Vcc Leds, sense
bateria, de la marca BOSCH model X-TEC, incloent-hi diferents
accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament muntat i
connexionat. (P - 394)

9.50 1.000 9.50

7 30.11.07 UD Subministrament i col.locació de detector de moviment per infrarojos
pasius Blue Line Gen2, de la marca BOSCH model ISC-BPR2-W12,
incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat. (P - 395)

18.10 21.000 380.10

8 30.11.08 UD Subministrament i col.locació de detector de moviment per infrarojos
pasius Professional Series, de la marca BOSCH model
ISC-PPR1-W16, incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P - 396)

44.54 3.000 133.62

9 30.11.09 ML Subministrament i col.locació del conjunt de tub flexible de P.V.C.
reforçat de diàmetre 16 mm. grau de protecció mecànica 7, tipus
Forroplast o similar, inclosa part proporcional de fixacions i caixetins

0.90 110.000 99.00
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de connexió. Completament  muntat i connexionat. (P - 397)
10 30.11.10 ML Subministrament i col.locació de tub rígid de P.V.C. de diàmetre 16

mm. grau de protecció mecànica 7, tipus Fergondur o similar, inclosa
part proporcional de fixacions i caixetins de connexió. Completament
muntat i connexionat. (P - 398)

1.85 90.000 166.50

11 30.11.11 ML Subministrament i col.locació de conductors adequats per la instl.lació
de seguretat, incloent-hi diferents accessoris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P - 399)

1.50 310.000 465.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.30.0B 1,792.59

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 31 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Subcapítol 2 0C ESCOMESA

1 31.01.01 ML Realització dels treballs i subministrament, col.locació i connexió del
material necessari per a la connexió de la nova instal·Lació d'aigua de
les oficines a la instal·lació existent a l'edifici, incloent tancat i buidat
de la instal·lació, instal·lació de clau de tall en la connexió, posterior
omplert i comprobació de la instal·lació, elements de subjecció,
connexió i derivació i altres accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Totalment muntat i  connexionat. (P - 400)

145.00 1.000 145.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.31.0C 145.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 31 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Subcapítol 2 0D DISTRIBUCIÓ AIGUA

1 21.02.01 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN
25x3,5 incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
330)

4.65 24.000 111.60

2 31.02.02 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR6, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 20x3,4
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
401)

4.30 21.000 90.30

3 31.02.03 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè marca
NIRON SDR6, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 16x2,7
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
402)

3.87 38.000 147.06

4 31.02.04 ML Subministrament, col.locació i connexió de tub de polipropilè compost
amb fibra de vidre (PPR) / (PPR+FV) / (PPR) marca NIRON FG
SDR7,4, homologat per aigua sanitària, de diàmetre DN 20x3,4
incloent en el metre lineal la part proporcional d'accessoris de
connexió, derivació i subjecció i altres elements necessaris per a la
seva correcta instal.lació. Completament muntat i connexionat. (P -
403)

4.30 38.000 163.40

5 31.02.05 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de

2.76 24.000 66.24

EUR
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diàmetre DN 25 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
404)

6 31.02.06 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 20 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
405)

2.46 15.000 36.90

7 31.02.07 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 9 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 16 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua freda sanitària). (P -
406)

2.28 12.000 27.36

8 31.02.08 ML Subministrament i col.locació de coquilla sintètica aïllant de 25 mm. de
gruix, de la marca ARMSTRONG o similar, per tub de polipropilè de
diàmetre DN 20 en instal.lació vista, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada. (per aigua calenta sanitària). (P -
407)

4.91 38.000 186.58

9 31.02.09 ML Subministrament i col.locació de tub flexible reforçat grau de protecció
mecànica 7, tipus FORROPLAST o similar per tub de polipropilè de
diàmetre DN 20, en instal.lació encastada, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntat. (de color blau per aigua freda, de
color vermell per a aigua calenta i de color negre per a aigua
descalcificada). (P - 408)

0.66 32.000 21.12

10 31.02.10 ML Subministrament i col.locació de tub flexible reforçat grau de protecció
mecànica 7, tipus FORROPLAST o similar per tub de polipropilè de
diàmetre DN 16, en instal.lació encastada, incloent la part proporcional
d'elements de subjecció i d'accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntat. (de color blau per aigua freda, de
color vermell per a aigua calenta i de color negre per a aigua
descalcificada). (P - 409)

0.65 24.000 15.60

11 31.02.11 UT Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta,
per tuberia de polipropilè de Dn 25, incloent diferents accessoris de
connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta
instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en
color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i
connexionada. (P - 410)

15.20 1.000 15.20

12 31.02.12 UT Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta,
per tuberia de polipropilè de Dn 20, incloent diferents accessoris de
connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta
instal.lació, identificada en color balu per als tubs d'aigua freda i en
color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i
connexionada. (P - 411)

12.40 4.000 49.60

13 31.02.13 UT Subministrament i col.locació de clau de pas, d'esfera quart de volta,
per tuberia de polipropilè de Dn 20, incloent diferents accessoris de
connexió i altres elements necessaris per a la seva correcta
instal.lació, identificada en color blau per als tubs d'aigua freda i en
color vermell per als tubs d'aigua calenta. Completament muntada i
connexionada. (P - 412)

10.85 2.000 21.70

14 31.02.14 UT Subministrament i col.locació de clau de regulació de la marca ARCO
model DELTA o similar per tuberia de polipropilè de diàmetre DN 20,
incloent el comandament, el plafó, diferents accessoris de connexió i
altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació.
Completament muntada i connexionada. (clau aparell).  (P - 413)

18.52 2.000 37.04

15 31.02.15 UT Subministrament i col.locació de clau de regulació de la marca ARCO
model DELTA o similar per tuberia de polipropilè de diàmetre DN 16,
incloent el comandament, el plafó, diferents accessoris de connexió i
altres elements necessaris per a la seva correcta instal.lació.
Completament muntada i connexionada. (clau aparell).  (P - 414)

14.87 11.000 163.57
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16 31.02.16 UT Subministrament i col·locació de termo ACS de la marca FLECK,
model ELBA 100 de 100 litres, incloent claus de tall per la connexió a
la instal·lació d'aigua freda i calenta, interconnexió elèctrica, elements
de suport i subjecció i altres accessoris necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat i instal·lat. (P - 415)

410.60 1.000 410.60

TOTAL Subcapítol 2 01.02.31.0D 1,563.87

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 31 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Subcapítol 2 0E AIXETES I SANITARIS

1 31.03.01 UT Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta de lavabo,
electrònica, amb airejador, a instal·lar en zones de lavabos, de la
marca ROCA model SENTRONIC, incloent el subministrament i
interconnexió de flexos, gomes y els diferents elements necessaris
pel seu correcte funcionament. Completament muntada i
connexionada (P - 416)

320.50 2.000 641.00

2 31.03.02 UT Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta per lavabo de
minusvàlid, de la marca ROCA model VICTORIA o similar, amb
maneta gerontològica, incloent el subministrament i interconnexió de
flexos, gomes y els diferents elements necessaris pel seu correcte
funcionament. Completament muntada i connexionada (P - 417)

132.40 1.000 132.40

3 31.03.03 UT Subministrament, col.locació i connexió de flexo per a alimentació de
sistema de descàrrega manual doble de la cisterna del WC, incloent
els accessoris necessaris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat (P - 418)

12.50 3.000 37.50

4 31.03.04 UT Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta monocomandament
per aigüera, amb airejador, de la marca ROCA, model TARGA o
similar, recte, amb acabat cromat, incloent els elements de connexió i
suport i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament.
Completament muntada i connexionada. (P - 419)

178.40 1.000 178.40

5 31.03.05 UT Subministrament, col.locació i connexió d'aixeta per a connexió de
rentavaixella, de la marca ARCO, model LAVADORA o similar, els
elements de connexió i suport i altres elements necessaris pel seu
correcte funcionament. Completament muntada i connexionada. (P -
420)

25.90 2.000 51.80

6 31.03.06 UT Subministrament i col·locació de les barres de subjecció d'inodor per a
minusvàlids, incloent la connexió a presa de terra i els elements de
subjecció i col·locació necessaris. Completament muntat.
(P - 421)

140.00 1.000 140.00

7 31.03.07 UT Subministrament i col.locació d'inodor de la marca ROCA model
DAMA COMPACT, incloent cisterna i tapa, incloent el polsador dual i
els diferents elements i accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat.   (P - 422)

198.00 2.000 396.00

8 31.03.08 UT Subministrament i col.locació d'inodor de la marca ROCA model
ACCES, incloent cisterna i tapa, incloent el polsador dual i els diferents
elements i accessoris per la seva correcta instal.lació. Completament
muntat i connexionat.   (P - 423)

154.00 1.000 154.00

9 31.03.09 UT Subministrament i col.locació de lavabo de la marca ROCA model
NEO SELENE en instal·Lació encastada, incloent els diferents
elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat.  (P - 424)

105.80 2.000 211.60

10 31.03.10 UT Subministrament i col.locació de lavabo de la marca ROCA model
ACCES de dimensions 600x450x200 MM, incloent els diferents
elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta
instal.lació. Completament muntat i connexionat.  (P - 425)

138.50 1.000 138.50

11 31.03.11 UT Subministrament i col.locació d'aigüera d'acer inoxidable per a office,
de la marca TEKA model FORLINEA R15 50.40, incloent els diferents
elements de suport, subjecció i altres accessoris per la seva correcta

154.50 1.000 154.50
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instal.lació. Completament muntat i connexionat.  (P - 426)

TOTAL Subcapítol 2 01.02.31.0E 2,235.70

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 31 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Subcapítol 2 0F VARIS

1 31.04.01 UT Realització dels treballs necessaris i subministrament i col.locació de
petit material de desguàs dels aparells sanitaris (wc, rentamans,
etc...), incloent la connexió del mateix a la xarxa general de desguàs
de l'edifici, i els diferents accessoris per la seva correcta instal.lació.
Completament muntat i connexionat (Segons plànols de planta adjunt).
(P - 427)

148.00 1.000 148.00

2 31.04.02 UT Treballs d'ajut de paleta per realitzar tasques auxiliars a la instal.lació
de suministrament d'aigua, tal com la realització i segellat del forats a
la paret, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris
per deixar la instal.lació en correcte estat i en funcionament. (P - 428)

180.00 1.000 180.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.31.0F 328.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 32 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Subcapítol 2 0G CLIMATITZADORS I VENTILADORS

1 32.03.8.8 UT Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus VRV IV
amb refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 56,0kW frigorífics i
63,0kW calorífics compost per 1 unitat exterior RXYQ20T, 1 unitat de
terra FXLQ63P, 1 unitat de paret FXAQ40P, 4 unitats de cassette
FXZQ50A, 2 unitat de cassette FXZQ40A, i 3 unitats de cassette
FXZQ25A. Incloent: jocs de derivacions, sistema de control amb
canalització i línies (entre cada unitat i la centraleta de control
centralitzat) més unitats de control remot de comandament a distància
simplificat per totes les evaporadores, termostats, filtres d'aire, bomba
de condensats per a totes les evaporadores amb xarxa de
sanejament en PVC de 32 mm, línies frigorífiques amb aïllament
reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i
distància entre la condensadora i les evaporadores, càrrega de gas,
canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control, soportació
d'evaporadores i condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per
la unitat condensadora i conjunt d'elements antivibratoris
SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega
de gas R410A, i tots els diferents accessoris i elements necessaris per
a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en
funcionament.
(UE-01) (UI-01 fins UI-11)

(P - 436)

37,930.00 1.000 37,930.00

2 32.03.8.9 UT Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus VRV IV
amb refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 22,4kW frigorífics i
25,0kW calorífics compost per 1 unitat exterior RXYQ8T8, 3 unitats de
paret FXAQ40P i 1 unitat de paret FXAQ25P. Incloent: jocs de
derivacions, sistema de control amb canalització i línies (entre cada
unitat i la centraleta de control centralitzat) més unitats de control
remot de comandament a distància simplificat per totes les
evaporadores, termostats, filtres d'aire, bomba de condensats per a
totes les evaporadores amb xarxa de sanejament en PVC de 32 mm,
línies frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats

13,886.00 1.000 13,886.00
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pel fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les
evaporadores, càrrega de gas, canaleta, línies d'interconnexió
elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores,
bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt
d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les
unitats, aïllament, càrrega de gas R410A, i tots els diferents accessoris
i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-02) (UI-14 fins UI-17)

(P - 437)
3 32.03.8.10 UT Subministrament i muntatge de sistema de climatització tipus VRV IV

amb refrigerant R410A, de la marca DAIKIN per a 28,0kW frigorífics i
31,5kW calorífics compost per 1 unitat exterior RXYQ10T, 2 unitats de
paret FXAQ63P, 1 unitat de paret FXAQ50P, 1 unitat de paret
FXAQ32P, i 1 unitat de paret FXAQ25P. Incloent: jocs de derivacions,
sistema de control amb canalització i línies (entre cada unitat i la
centraleta de control centralitzat) més unitats de control remot de
comandament a distància simplificat per totes les evaporadores,
termostats, filtres d'aire, bomba de condensats per a totes les
evaporadores amb xarxa de sanejament en PVC de 32 mm, línies
frigorífiques amb aïllament reglamentari, dels diàmetres indicats pel
fabricant segons desnivell i distància entre la condensadora i les
evaporadores, càrrega de gas, canaleta, línies d'interconnexió
elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i condensadores,
bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i conjunt
d'elements antivibratoris SILENBLOKS (tipus molla) pel suport de les
unitats, aïllament, càrrega de gas R410A, i tots els diferents accessoris
i elements necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-03) (UI-12, UI-13, UI-18, UI-19, UI-20) (P - 438)

16,381.00 1.000 16,381.00

4 32.03.945.1 UT Subministrament i muntatge d'una unitat de bomba de calor, tipus
SPLIT 1x1, de la marca DAIKIN, amb refrigerant R410A, model
AQSG71C9 (FAQ71C9 + RZQSG71L3V1), d'una potència frigorífica
de 6,8kW, i calorífica de 7,5kW, incloent termòstat, filtres d'aire a
l'evaporador, bomba de condensats, xarxa de sanejament en PVC de
32 mm, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat condensadora i
conjunt d'elements antivibratoris, SILENBLOKS (tipus molla) pel suport
de les unitats, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control,
conjunt de línies frigorífiques aïllades segon normativa per la connexió
de les unitats, càrrega de gas, unitat de control remot de
comandament a distància simplificat per l'evaporadores, i tots els
diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament.
(UE-04) (UI-21) (P - 443)

3,304.00 1.000 3,304.00

5 32.03.039 UT Subministrament i col·locació del conjunt de bandes elàstiques,
col·locades entre; les unitats interiors de conductes, unitats de
ventilació, caixes d'extracció, i extractors, i els seus conductes.
Completament muntat i en funcionament. (P - 433)

190.00 1.000 190.00

6 32.03.039.1 ml Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus
rejiband 150x60, de la marca PEMSA, preparada pel pas de les líneas
frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en
instal·lació horitzontal interior, incloent subjeccions i suports, i tots els
diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació.
Totalment muntat, instal·lat, i en funcionament. (P - 439)

18.70 60.000 1,122.00

7 32.03.078 ml Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus
rejiband 300x100, de la marca PEMSA, preparada pel pas de les
líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en
instal·lació horitzontal interior, incloent subjeccions i suports, i tots els
diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i instalació.
Totalment muntat, instal·lat, i en funcionamen (P - 435)

34.20 45.000 1,539.00

8 32.03.078.1 ml Subministrament i col·locació del conjunt de safata de PVC de
150x60mm, de la marca UNEX, preparada pel pas de les líneas
frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques en
instal·lació horitzontal interior vist, incloent subjeccions i suports, i tots
els diferents accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i
instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionamen (P - 440)

17.70 45.000 796.50

EUR
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9 32.03.077 ml Subministrament i col·locació del conjunt de safata metàl·lica tipus
perforada amb tapa 350x100, de la marca PEMSA, preparada pel pas
de les líneas frigorífiques, per tot el recorregut de les línies frigorífiques
en instal·lació horitzontal exterior i vertical, incloent subjeccions i
suports, i tots els diferents accessoris necessaris pel seu correcte
muntatge i instalació. Totalment muntat, instal·lat, i en funcionament.
(P - 434)

48.30 15.000 724.50

10 32.03.8.512 UT Subministrament i instal·lació de la unitat de ventilació amb
recuperació de calor, model CADT-HE-D 33, en configuració vertical,
de la marca S&P, per un cabal de 2126m3/h, incloent prefiltres i filtres
segons RITE, silentblocks, bancada, perfileria metàl·lica per la seva
suportació, subjeccions, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de
control amb el sistema de control general de la instal·lació,
recobriments i proteccions per la instal·lació a l'exterior, embocadures
als conductes, muntatge i posada en marxa. Totalment colocat i en
funcionamient. i tots els diferents accessoris necessaris pel seu
correcte funcionament. (P - 441)

9,333.00 1.000 9,333.00

11 32.03.8.513 UT Subministrament i instal·lació de la unitat de ventilació amb
recuperació de calor, model AD-160 de la marca S&P, per a un cabal
de 218m3/h, prefiltres i filtres segons RITE, perfileria metàl·lica per la
seva suportació, tacs silenciadors tipus molla silentblocks,
subjeccions, canaleta, línies d'interconnexió elèctrica i de control amb
el sistema de control general de la instal·lació, embocadures als
conductes, i tots els diferents accessoris necessaris per al seu
correcte muntatge i correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat, i en funcionament. (P - 442)

2,850.00 1.000 2,850.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.32.0G 88,056.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 32 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Subcapítol 2 0H REIXES I DIFUSORS

1 32.05.836 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació, marca EUROCLIMA model E-HVR de 300x100mm, incloent
marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris
necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en
funcionament. (P - 450)

48.66 10.000 486.60

2 32.05.1.1 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació, marca EUROCLIMA model E-RAR de 400x100mm, incloent
marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris
necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en
funcionament. (P - 445)

46.00 1.000 46.00

3 32.05.161 UT Subministrament i col.locació de boca d'extracció d'aire de diàmetre
100mm amb regulació de caudal, marca EUROCLIMA, incloent tots
els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta instal.lació
i funcionament Totalment instal.lat i en funcionament.  (P - 447)

10.10 3.000 30.30

4 32.05.621 UT Subministrament i col.locació de comporta autoreguladora de cabal
d'aire circular marca KOOLAIL model RCCK, DN 100, incloent tots els
diferents elements i accessoris necessaris per la seva correcta
instal.lació i muntatge. Totalment muntada i en funcionament (P - 449)

141.92 8.000 1,135.36

5 32.05.514 UT Subministrament i col.locació del bec de flauta per l'extracció i
aportació d'aire, incloent malla antiocells, marc, suports, subjeccions, i
tots els diferents accessoris necessaris per la seva connexió i
instal·lació. Totalment muntat i en funcionament. (P - 448)

35.50 2.000 71.00

6 32.05.1.2 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular d'extracció
i presa d'aire exterior, marca EUROCLIMA model E-RAM de
350x150mm, incloent marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els
diferents accessoris necessaris per la seva connexió i instal·lació.
Totalment muntada i en funcionament. (P - 446)

33.49 2.000 66.98

EUR
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7 32.05.8361 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació, marca EUROCLIMA model E-HVR de 400x100mm, incloent
marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris
necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en
funcionament. (P - 452)

58.14 1.000 58.14

8 32.05.3862 UT Subministrament i col.locació de reixa del tipus rectangular amb
regulació, marca EUROCLIMA model E-RAR de 300x100mm, incloent
marc, filtres, suports, subjeccions, i tots els diferents accessoris
necessaris per la seva connexió i instal·lació. Totalment muntada i en
funcionament. (P - 451)

40.74 18.000 733.32

TOTAL Subcapítol 2 01.02.32.0H 2,627.70

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 32 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Subcapítol 2 0I CONDUCTES

1 32.04.01 m2 Subministrament i muntatge del conjunt de conducte de fibra, de la
marca FSOBER, tipus CLIMAVER NETO, per instal·lació de
climatització, segons plànols de palnta. Incloent embocadures,
derivacions, connexions, subjeccions i suports, i tots els elements i
accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament.
Totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. (P - 429)

24.90 202.000 5,029.80

2 32.04.897 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 300mm, segons plànols de
planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions,
subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel
seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat,
connexionat, i en funcionament. (P - 444)

16.00 11.000 176.00

3 32.04.19 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 150mm, segons plànols de
palnta, incloent les embocadures, derivacions, connexions,
subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel
seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat,
connexionat, i en funcionament. (P - 430)

17.67 25.000 441.75

4 32.04.20 ml Subministrament i muntatge del conjunt de conducte circular de xapa
d'espessor normalitzat, aïllat, de diàmetre 200mm, segons plànols de
planta, incloent les embocadures, derivacions, connexions,
subjeccions i suports, i tots els elements i accessoris necessaris pel
seu correcte muntatge i funcionament. Totalment instal·lat,
connexionat, i en funcionament. (P - 431)

20.10 23.000 462.30

TOTAL Subcapítol 2 01.02.32.0I 6,109.85

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 32 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Subcapítol 2 0J CONTROL CENTRALITZAT

1 32.08.01 ut Subministre, muntatge i col.locació de sistema de control i gestió
centralitzada de la instal·lació de (aire climatitazció i ventilació), format
pel sistema IntelligentTouchManager de la marca DAIKIN, pel control
de les unitats interiors i exteriors VRV, amb pantalla tàctil, servidor
web. Per controlar: la programació horària setmanal/anual, l'estalvi i
confort energètic, les temperatures, la possada en marxa de cada
unitat, i el correcte funcionament de les unitats de climatització.
Incloent el cablejat tipus BUS per tota la zona, kit de maniobra per la
possada en funcionament dels ventiladors amb els climatitzadors de la

1,950.00 3.000 5,850.00

EUR
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zona, les canalitzacions y connexions al quadre elèctric de la
instal·lació, un comptador del consum d'energia elèctrica de la
instal·lació de climatització de la zona, i tots els diferents elements i
accessoris necessaris per el seu correcte funcionament. Totalment
muntat i en funcionament. (P - 432)

TOTAL Subcapítol 2 01.02.32.0J 5,850.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 32 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

Subcapítol 2 0K VARIS

1 32.12.01 UT Treballs de paleta per tasques auxiliars a la instal.lació de
climatització, com són l'execució de rases i posterior tapat, realització
de forats, passos, col.locació de passamurs i altres treballs necessaris
per deixar la instal.lació de climatització en perfecte funcionament. (P -
453)

600.00 1.000 600.00

2 32.12.08 UT Treballs de desmuntatge i desguàs de maquinària existent no
reutilitzada, així com el reciclatge del gas refrigerant de la instal·lació
existent de climatització. Incloent les despeses de tràmits i gestions de
reciclatge i el transport de tots els elements i gas refrigerant fins a
abocador autoritzat. (P - 457)

2,800.00 1.000 2,800.00

3 32.12.04 UT Treballs de desmuntatge, desguàs i reciclargeeubicació i adecuació de
les unitats d'aire condicionat existents 1x1 bomba de calor:
GEAIR112IN de GENERAL ELECTRIC i ASH12USCCW de FUJITSU,
incloent la part proporcional nova de línies frigorífiques amb aïllament
reglamentari, dels diàmetres indicats pel fabricant segons desnivell i
distància entre la condensadora i les evaporadores, canaleta, línies
d'interconnexió elèctrica i de control, soportació d'evaporadores i
condensadores, bancada tipus Quadra (o similar) per la unitat
condensadora i conjunt d'elements antivibratoris SILENBLOKS (tipus
molla) pel suport de les unitats, aïllament, càrrega de gas, i tots els
diferents accessoris i elements necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. (P - 456)

1,000.00 1.000 1,000.00

4 32.12.02 UT Treballs de transport i emplaçament definitiu de tota la maquinària del
sistema de climatització (unitats d'aire condicionat i ventilació), incloent
les despeses dels treballs, elevadors, gues, vigilància, contractacions,
gestions municipal, i totes les gestions necessàries per tal de poder
realitzar els corresponents treballs, incloses les taxes municiplas i
demès despeses. (P - 454)

1,500.00 1.000 1,500.00

5 32.12.03 UT Posada a punt i en funcionament del sistema de control i regulació,
així com del conjunt total de la instal·lació de climatització. (P - 455)

750.00 1.000 750.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.32.0K 6,650.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 33 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

Subcapítol 2 0L EXTINTORS

1 33.01.01 UT Subministrament i muntatge d'extintor de pols polivalent de 6 Kg,
d'eficàcia 21A-113B, amb vàlvula de control de descàrrega en el
mànec, o en cas de disposar de mànega flexible, amb tub de difusió
de descàrrega en el propi broc, incloent tacs i cargol i altres accessoris
necessaris per a la correcta instal.lació. Totalment muntat. (P - 458)

28.90 5.000 144.50

2 33.01.02 UT Subministrament i muntatge d'extintor de neu carbònica de 5 Kg, amb
vàlvula de control de descàrrega en el mànec, o en cas de disposar de
mànega flexible, amb tub de difusió de descàrrega en el propi broc,

58.90 3.000 176.70

EUR
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incloent tacs i cargols i altres accessoris necessaris per a la correcta
instal.lació. Totalment muntat. (risc tipus elèctric). (P - 459)

TOTAL Subcapítol 2 01.02.33.0L 321.20

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 33 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

Subcapítol 2 0M DETECCIÓ D'INCENDIS

1 33.02.01 UT Subministrament, col.locació i connexió de central de detecció
d'incendis, de la marca NOTIFIER, algorítmica autoprogramable, amb
pantalla LCD retroiluminada, font d'alimentació, incloent targetes
endollables, bateries d'àcid plom recarregable de 12 V i 17 A/hora,
mòduls aïlladors d'àrees en curtcircuit amb LED indicador per a la
protecció de curtcircuit en el llaç analògic, mòduls monitors per a
supervisió d'un contacte no analògic sense tensió tipus NA supervisió
de curtcircuit i circuit obert amb LED indicador incorporat, terminals
extraïbles i aïllador de curtcircuit incorporat, mòduls de control per a
maniobra remota. Inclou caixa de muntatge, accessoris de connexió,
unió, subjecció i altres elements necessaris per a la correcta
instal.lació. Completament muntada i connexionada.  (P - 460)

1,489.00 1.000 1,489.00

2 33.03.02 UT Subministrament, col.locació i connexió de detector òptic de fums
analògic de baix perfil, sense base. Doble LED d'alarma. Prova
magnètica d'alarma, sortida d'indicador remot, marca NOTIFIER,
incloent diferents elements i accessoris pel la seva correcta
instal.lació. Completament muntada i connexionada.  (P - 470)

89.20 27.000 2,408.40

3 33.02.03 UT Subministrament, col.locació i connexió de base estàndard per a
detectors analògics, de la marca NOTIFIER. Incorpora entrada de tub
fins a 20 mm de diàmetre, PG16. Sortida per a pilot indicador de baix
consum tipus IRK-e. Incloent diferents elements i accessoris pel la
seva correcta instal.lació. Completament muntada i connexionada. (P
- 461)

8.90 27.000 240.30

4 33.02.04 UT Suministre, col.locació i connexió de sirena electrònica direccionable
de 14 tons seleccionables, color vermell, 103 db de potència sonora a
1m, alimentació des de llaç analògic i 7mA màxims de consum en
alarma a 800 Hz. Marca NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a
la correcta instal.lació. Totalmente muntada i connexionada. (P - 462)

55.30 2.000 110.60

5 33.02.05 UT Suministre, col.locació i connexió de sirena electrònica d'incendi de
110 dB per a exteriors, amb pilot lluminós d'alta visibilitat a 24 V,
Marca NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a la correcta
instalació. Totalment montat i connexionat. (P - 463)

58.70 1.000 58.70

6 33.02.06 UT Suministre, col.locació i connexió de polsador analògic, de color
vermell, rearmable, amb LED vermell indicador d'alarma. Per a
muntatge en superfície, semiencastat o en mòdul d'armari BIE. Inclou
tapa de protecció, embellidors per ocultar el cap dels cargols, Marca
NOTIFIER, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació.
Totalment montat i connexionat. (P - 464)

96.30 2.000 192.60

7 33.02.07 UT Suministrament, col.locació i connexió del conjunt de tub elèctric de
PVC rígid, diàmetre 20 mm, lliure d'Halògens, roscat pels seus
extrems, amb elements de soportació, p.p. de caixes de registre i
derivació, unions, maneguins i accessoris, mitjans d'elevació., incloent
diferents accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i
connexionat. (P - 465)

410.00 1.000 410.00

8 33.02.08 UT Suministrament, col.locació i connexió del conjunt de tub elèctric
corrugado flexible de PVC reforçat de doble capa, diàmetre 16 mm,
lliure d'halògens, amb elements de soportación, p.p. de caixes de
registre i derivació, unions, petit material, accessoris auxiliars, mitjans
d'elevació, incloent diferents accessoris per a la correcta instalació.
Totalment montat i connexionat. (P - 466)

610.00 1.000 610.00

9 33.02.09 UT Suministre, col.locació i connexió del conjunt de cable mànega
vermella de 2 x 1,5 mm2 vermell/negre trenat i apantallat de baixa

1,480.00 1.000 1,480.00

EUR
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capacitat, Lliure d'halògens per a interconnexió d'elements en bus de
dades sistemes de detecció d'incendis analògics, incloent diferents
accessoris per a la correcta instalació. Totalment montat i connexionat.
(P - 467)

10 33.02.10 UT Suministre, col.locació i connexió del conjunt de cable flexible d'1 x
1.5mm2 de secció lliure d'halògens per a alimentació de tots els
elements i mòduls necessaris incloent diferents accessoris per a la
correcta instalació. Totalment montat i connexionat. (P - 468)

750.00 1.000 750.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.33.0M 7,749.60

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 33 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

Subcapítol 2 0N SENYALITZACIÓ

1 33.03.01 UT Subministre i col.locació dels rètols de senyalització, segons la norma
UNE, de dimensions adequades a la seva ubicació final, de cada
element de contraincendis (BIE-25, extintors, polsadors) i de les portes
i recorreguts de sortida, incloent diferents accessoris per la seva
correcta instal.lació. Completament muntats i instal.lats.
(P - 469)

3.80 25.000 95.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.33.0N 95.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 33 INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS

Subcapítol 2 0O VARIS

1 33.04.01 UT Treballs d'ajut de paleta per tasques auxiliars a la instal.lació, com la
realització i posterior tapat i segellat de forats a la paret, rases, forats
en forjat i altres treballs necessaris per deixar les instal·lacions de
contraincendis en perfecte estat i en funcionament. Inclòs el material i
la maquinària auxiliar necessària. (P - 471)

240.00 1.000 240.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.33.0O 240.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 34 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

1 ED111E31 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 50 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 613)

15.21 11.000 167.31

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 (P - 614)

21.54 17.000 366.18

3 ED7FP462 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 200 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub (P - 616)

51.46 20.000 1,029.20

4 ED354985 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de

342.15 1.000 342.15

EUR

Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 102

formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 615)

TOTAL Subcapítol 01.02.34 1,904.84

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 35 EQUIPAMENTS

Subcapítol 2 51 MUNTAPERSONES

1 MUNT350 u Muntapersones per a dues parades de mides exteriors 1400x1650 per
a 350kg tipus Cityplane de la casa City Lift o similar format per a
cabina tipus S01, equip hidraúlic 2 o 3 CV, portes de cabina
automàtiques, instal·lació elèctrica premontada, botonera cabina
model BAS120, aparell hidraúlic amb relació 2:1, velocitat 0,15m/s,
chasisi de doble falcament, guíes de cabina tipus T70 (2,5m) i 2 cables
Seale de 10mm de diàmetre 8x19+1; vàlvula peracaigudes, tope
mecànic al fossat i fugida, contacte de seguretat biestable, central amb
doble vàlvula de seguretat.
Estructura exterior modular autoportant tipus City estructura per al
muntapersones formada per a bastiments d'alumini lacat Ral 6005 de
tancament i suport amb sostre inclòs i paraments de vidre opacs.
Totalment instal·lat, legalitzat i en funcionament, inclou p.p elements
auxiliars de muntatge, instal·lacions, etc.  (P - 703)

19,340.00 1.000 19,340.00

TOTAL Subcapítol 2 01.02.35.51 19,340.00

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 35 EQUIPAMENTS

Subcapítol 2 52 Mobiliari Office

1 MOBOFICE01 ml Mobiliari per a cuina format per a mòduls baixos realitzats amb interior
de fusta de melamina amb estants interiors i portes de fòrmica
postformada color, tiradors cromats i sòcol d'alumini, totalment
muntada amb remats, laterals vistos, ferramenta, etc.. (P - 702)

218.40 5.600 1,223.04

2 EQ544D3S u Taulell de fusta de 40 mm de gruix, 150 a 249 cm de llargària i 60 cm
d'amplària, acabat lacat, per a col·locació sobre moble de cuina , amb
cantells rodons postformats, inclou p.p de sòcol remat paret alumini i
peça unió entre taulells.
Criteri d'amidament: Unitats segons especificacions de projecte. (P -
649)

360.63 2.000 721.26

TOTAL Subcapítol 2 01.02.35.52 1,944.30

Obra 01 Pressupost 16035

Capítol 02 OBRES EDIFICI OFICINES

Subcapítol 35 EQUIPAMENTS

Subcapítol 2 53 Mobiliari banys

1 EQ5AU010 m Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de
fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells
bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols (P - 650)

90.56 2.500 226.40

2 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre el parament.

72.98 3.140 229.16

EUR
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Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions d'acord amb els criteris següents:- Llargària i amplària:
Múltiples de 6 cmCal prendre el múltiple immediat superior en el cas
que la dimensió no ho sigui. (P - 612)

3 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 638)

38.43 3.000 115.29

4 EJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions
220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c., col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 637)

19.35 3.000 58.05

5 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
- 640)

18.65 5.000 93.25

6 EJ46U001 u Barra mural recta 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 (P - 639)

92.46 2.000 184.92

TOTAL Subcapítol 2 01.02.35.53 907.07
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Capítol 03 AJUTS A INDUSTRIALS

1 EY011322 m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i
tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: m de llargaria realment executat d'acord amb la
DT. (P - 657)

4.08 200.000 816.00

2 EY021312 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb
mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 658)

7.98 200.000 1,596.00

3 EY03E000 u Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les
especificacions de la DT. (P - 659)

37.77 25.000 944.25

4 KY311620 m Formació de passamurs amb tub de PVC de diàmetre 90 mm i d'1 m
de llargària, com a màxim.
Criteri d'amidament: m de llargària realment executat segons les
especificacions de la DT. (P - 701)

7.65 50.000 382.50

5 KY03U002 u Cala en sostre per a pas d'instal·lacions, amb barrina de perforació
d'aire (P - 700)

19.81 50.000 990.50

6 AJUTFUST u Ajut a oficis de fusteria i serralleria, collat de perfils, subestructures,
bastiments, montants, etc. (P - 473)

1.00 2,000.000 2,000.00

TOTAL Capítol 01.03 6,729.25
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Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 RESIDOO1 u Residus construcció segons Estudi de gestió de residus (P - 704) 47,307.56 1.000 47,307.56

TOTAL Capítol 01.04 47,307.56
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Capítol 05 CONTROL DE QUALITAT

EUR

Projecte Bàsic i Executiu de reforma de Nau i edifici d´oficines

PRESSUPOST Data: 10/11/17 Pàg.: 104

1 JDV14215 u Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum d'una
instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació,
segons CTE/DB-HS Secció 5 (P - 671)

474.72 1.000 474.72

2 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P -
668)

99.26 8.000 794.08

3 J441J108 u Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 669)

600.00 1.000 600.00

4 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990,
incloent la realització d'inspecció i informe final (P - 670)

472.46 1.000 472.46

TOTAL Capítol 01.05 2,341.26
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Capítol 06 SEGURETAT I SATUT

1 SEGISALT1 u Conjunt de mesures de seguretat i salut per a la realització de les
obres segons estudi de seguretat i salut complementari. Inclou
proteccions individuals, colectives e instal·lacions per al benestar. (P -
705)

14,891.25 1.000 14,891.25

TOTAL Capítol 01.06 14,891.25

EUR


