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 LLISTAT DE MATERIALS (Pres)
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

A0121000     h   Oficial 1a                                                      17,56 DISSET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0122000     h   Oficial 1a paleta                                               17,56 DISSET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0123000     h   Oficial 1a encofrador                                           17,56 DISSET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0124000     h   Oficial 1a ferrallista                                          17,56 DISSET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0125000     h   Oficial 1a soldador                                             17,64 DISSET  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
A0127000     h   Oficial 1a col.locador                                          17,56 DISSET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A012D000     h   Oficial 1a pintor                                               17,56 DISSET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A012H000     h   Oficial 1a electricista                                         17,92 DISSET  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
A012L000     h   Oficial 1a llauner                                              17,28 DISSET  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
A012M000     h   Oficial 1a muntador                                             17,92 DISSET  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
A012N000     h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 DISSET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A0133000     h   Ajudant encofrador                                              15,40 QUINZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A0134000     h   Ajudant ferrallista                                             15,40 QUINZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A0135000     h   Ajudant soldador                                                15,46 QUINZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
A0137000     h   Ajudant col.locador                                             15,40 QUINZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A013D000     h   Ajudant pintor                                                  15,40 QUINZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A013H000     h   Ajudant electricista                                            15,38 QUINZE  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
A013M000     h   Ajudant de muntador                                             15,40 QUINZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A0140000     h   Manobre                                                         14,70 CATORZE  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
A0150000     h   Manobre especialista                                            15,04 QUINZE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
ABEUR-1      u   Abeurador automàtic                                             46,79 QUARANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
B0111000     m3  Aigua                                                           0,63 ZERO  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
B0311010     t   Sorra pedra calc.p/forms.                                       12,61 DOTZE  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
B0312010     t   Sorra pedra granit.p/forms.                                     13,87 TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
B0312020     t   Sorra pedra granit.p/morters                                    14,18 CATORZE  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0312500     t   Sorra pedra granit. 0-3.5 mm                                    13,87 TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
B0321000     m3  Sauló s/garbellar                                               13,23 TRETZE  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
B0331Q10     t   Grav a pedra calc.20mm,p/forms.                               10,45 DEU  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
B0332300     t   Grav a pedra granit.50-70mm                                     12,12 DOTZE  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
B0332A00     t   Grav a pedra granit.5-12mm                                       13,78 TRETZE  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
B0332Q10     t   Grav a pedra granit.20mm,p/forms.                             11,64 ONZE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0514301     t   Ciment especial                                                 78,40 SETANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
B0532310     kg  Calç aèria CL 90,p/constr.                                      0,10 ZERO  EUROS amb DEU CÈNTIMS
B0554801     kg  Emulsió bituminosa  ED,col.neg.                                0,64 ZERO  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0641080     m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                   48,74 QUARANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0641090     m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                   47,38 QUARANTA-SET  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
B0641680     m3  Formigó HM-30/P/20/I+E,>=275kg/m3 ciment               59,94 CINQUANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS
B0652050     m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment                 57,19 CINQUANTA-SET  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
B0652080a    m3  Formigó HA-25/P/10/IIIa+E,>=275kg/m3 ciment             58,00 CINQUANTA-VUIT  EUROS
B0711000     kg  Morter adhesiu                                                  0,18 ZERO  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0A14200     kg  Filferro recuit,d=1.3mm                                         0,80 ZERO  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
B0A14300     kg  Filferro recuit,d=3mm                                           0,72 ZERO  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
B0A31000     kg  Clau acer                                                       0,98 ZERO  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
B0A61500     u   Tac niló d<=5mm,v is                                             0,07 ZERO  EUROS amb SET CÈNTIMS
B0A71600     u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                  0,18 ZERO  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0A71G00     u   Abraçadora metàl.,d/int.=42mm                                  0,29 ZERO  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
B0B2A000     kg  Acer b/corrugades B 500 S                                       0,50 ZERO  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
B0B34034     m2  Malla el.b/corrug ME 15x 15cm D:6-6mm B500T

6x 2.2m UNE 36 092:199
1,62 UN  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

B0C41150a    m2  Placa plana fibrocim.arg.onda gran,L 2,5m                   11,79 ONZE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
B0D21030     m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,36 ZERO  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
B0D31000     m3  Llata fusta pi                                                  209,75 DOS-CENTS NOU  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
B0D71130     m2  Tauler pi,g=22mm,10usos                                         1,11 UN  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
B0DF7G0A     u   Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150

usos     
0,83 ZERO  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
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B0DZA000     l   Desencofrant                                                    1,87 UN  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
B0E244B6     u   Bloc morter cimentforadat llis 40x 20x 11cm,c.v ista,gris  0,63 ZERO  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
B0E244B6a    u   placa 40x 11x 4cm,c.v ista,gris                                    0,60 ZERO  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
B0E244B6b    u   placa 40x 20x 4cm,c.v ista,gris                                    0,62 ZERO  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B0E244L6     u   Bloc morter cimentforadat llis 40x 20x 20cm,c.v ista,gris  1,35 UN  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
B0F1D2A1     u   Maó calat,29x 14x 10cm,p/rev estir                              0,20 ZERO  EUROS amb VINT CÈNTIMS
B151K050     m2  Lona polietilè                                                  4,16 QUATRE  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
B15Z1500     m   Corda poliam.,d=12mm                                            0,45 ZERO  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
B2R11100     m3  Abocat,m. terra runa, residus ex cav ació mov . terres    1,31 UN  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
B44Z5011     kg  Acer A/42-B,perf.lam. IP,HE,UP,tallat mida+antiox .        0,83 ZERO  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
B53ZVP02     u   Ganx o acer galv .+junts

Fe-Pb,cob.plaqu.conf.,corr.11-15cm       
0,23 ZERO  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

B5ZD1DD3     m   Peça planx a g=0.7mm,desen15cm,4plecs                   3,64 TRES  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
B7711H00     m2  Làm.poliet.g=150µm 144g/m2                                    0,24 ZERO  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
B7C100AE     m3  Escuma poliuretà 35kg/m3,prep.p/projec.                    235,51 DOS-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-UN

CÈNTIMS
B7C2A600a    m2  Planx a EPS t I (UNE 92-110),g=10mm,M-4                  2,08 DOS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
B7J50090     dm3 Massilla p/segell.,poliuretà monocomp.                       12,30 DOTZE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
B8426BA0     m2  Placa fibres miner.t2,120x 60cm,p/cel ras desm.v ist      18,02 DIVUIT  EUROS amb DOS CÈNTIMS
B89ZPE00     kg  Pintura plàstica,p/ex t.                                         8,45 VUIT  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
B89ZPE00a    kg  Pintura epix i + pigments                                        9,70 NOU  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
B9651350a    u   Peça formigó 40x 20x 4                                            0,62 ZERO  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B9GZ0A81     m   Perfil buit PVC h=5cm,p/pav iment formigó                    2,24 DOS  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
BD132750a    m   Tub de polip. sèrie C,D=110mm,L<2.5m                      5,62 CINC  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
BD5ZAKF0a    u   Reix a fosa grisa 600x 600                                        72,79 SETANTA-DOS  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
BD5ZJJJ0     u   Bastiment+reix a practic.p/embor.,fosa grisa

800x 364x 50mm 52kg   
54,06 CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb SIS CÈNTIMS

BD755000     m   Tub de form.D=20cm                                              4,11 QUATRE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
BDD1A3A0     m   Peça form.p/pou circ.d100cm,g=9cm,pref.esca.ac.galv . 87,15 VUITANTA-SET  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
BDDZ51A0     u   Graó p/pou reg.,ac.galv .300x 300x 300mm,d18mm       4,45 QUATRE  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BDKZ3150     u   Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa

420x 420x 40mm,25kg      
14,48 CATORZE  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

BDW33C00a    u   Accessori genèric p/baix .polip. C,D=110mm                4,58 QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
BFC13500     m   Tub polipropilè d16mm,16bar                                     0,45 ZERO  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BFC17400     m   Tub polipropilè d40mm,10bar                                     1,35 UN  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
BFWC1320     u   Accessori p/tubs polipr.pres.d16mm,p/soldar               0,70 ZERO  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
BFWC1720     u   Accessori p/tubs polipr.pres.d40mm,p/soldar               3,46 TRES  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
BFYC1320     u   Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d16mm,soldat             0,02 ZERO  EUROS amb DOS CÈNTIMS
BFYC1720     u   Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d40mm,soldat             0,12 ZERO  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
BG151512a    u   Caix a deriv .x apa,100x 100mm,estanca,p/munt.superf.  7,28 SET  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
BG221B20     m   Tub flex .corrugat PVC,d=50mm,g=3mm,resist.x oc 7     0,40 ZERO  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
BG221K20     m   Tub flex .corrugat PVC,d=80mm,g=4,25mm,resist.x oc 7 0,82 ZERO  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
BG230600     m   Tub rígid acer DN=ref.29                                        4,66 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
BG326300     m   Conductor coure 1x 2.5mm2                                      0,29 ZERO  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
BG326400     m   Conductor coure 1x 4mm2                                         0,45 ZERO  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BG326500     m   Conductor coure 1x 6mm2                                         0,70 ZERO  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
BG380900a    m   Conductor coure nu,1x 35mm2                                   3,98 TRES  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
BG419210     u   Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA                          11,02 ONZE  EUROS amb DOS CÈNTIMS
BG41A210     u   Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA                          11,02 ONZE  EUROS amb DOS CÈNTIMS
BG41M220b    u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP                          15,60 QUINZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BG671220     u   Placa+marc 1elem.,plàst.color,t2                                0,93 ZERO  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
BGW15000     u   P.p.accessoris caix a deriv .                                     1,04 UN  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
BGW23000     u   P.p.accessoris p/tubs rígids acer                               0,29 ZERO  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
BGW38000     u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                0,28 ZERO  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
BGW41000     u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,26 ZERO  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
BHA1H2N0c    u   tortuga                                                         31,19 TRENTA-UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

18 de Desembre de 2003  Pàgina 3



 LLISTAT DE MATERIALS (Pres)
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

BHWA1000c    u   P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.                           6,24 SIS  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
BM312611     u   Ex tintor pols seca poliv .,6kg,pressió incorpo.pintat        37,68 TRENTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
BMY31000     u   P.p.elements especials p/ex tint.                                0,23 ZERO  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
BN314420     u   Vàlv ula esfera man.+rosca 1/2',16bar,bronze,t2            9,29 NOU  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
BN315420     u   Vàlv ula esfera man.+rosca 3/4',16bar,bronze,t2            12,37 DOTZE  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
BN316420     u   Vàlv ula esfera man.+rosca 1',16bar,bronze,t2              18,10 DIVUIT  EUROS amb DEU CÈNTIMS
BN318420     u   Vàlv ula esfera man.+rosca 1'1/2,16bar,bronze,t2          36,00 TRENTA-SIS  EUROS
BN318420a    u   Vàlv ula esfera man.+rosca 1'1/2,16bar,bronze,t2          35,73 TRENTA-CINC  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
C1311120     h   Pala carregadora sobre pneumàtics                            46,79 QUARANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
C1311220     h   Pala carregadora sobre erugues,mitjana                      62,33 SEIXANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
C1315010     h   Retroex cav adora petita                                          32,53 TRENTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
C1315020     h   Retroex cav adora mitjana                                         46,47 QUARANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
C1331100     h   Motoaniv elladora de mida petita                                 50,50 CINQUANTA  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
C1335080     h   Corró v ibratori autopropulsat,8-10t                             41,85 QUARANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
C13350C0     h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            54,93 CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-TRES

CÈNTIMS
C133A030     h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                     10,25 DEU  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
C133A0J0     h   Picó v ibrant,plac.30x 33cm                                       7,35 SET  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
C1501700     h   Camió transport terres i runes                                  26,12 VINT-I-SIS  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
C1502E00     h   Cam.cisterna 8m3                                                34,46 TRENTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
C1705600     h   Formigonera 165l                                                1,47 UN  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
C2003000     h   Remolinador mecànic                                             4,35 QUATRE  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
C2005000     h   Regle v ibratori                                                 3,92 TRES  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
C200H000     h   Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm          3,91 TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
C200P000     h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                         2,60 DOS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
CAPDUR       kg  Chapdur premix  v erd                                             0,54 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES                                              
01.01 m2  Neteja+esbrossada terreny*                                      0,47

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
01.02 m3  Excavació i càrrega terra en terreny compacte                   3,27

Excavació rebaix  per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, dieixant les pendents definides en el projecte.

TRES  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
01.03 m3  Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t*              0,78

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrre-
ga, amb camió de 7 t

ZERO  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
01.04 m3  Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM*              4,89

Terraplenada i piconatge mecànic amb terres prov inents de l'excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95%  del PM

QUATRE  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
01.05 m2  Repàs+picon.esplanada,98%PM*                                    1,00

Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de pav iment, amb compactació del 98%  PM. Es justifi-
carà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.

UN  EUROS
01.06 m3  Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. 6,08

Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

SIS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
01.07 m3  Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora               5,47

Excavació de rasa/pou  per a pas d'instal.lacions fins a 2.0 m de fondària aprox imadament , en
terreny  compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

CINC  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
01.08 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou                                      11,31

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN

ONZE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
01.09 m3  Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec.                  8,84

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans
mecànics

VUIT  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
01.10 m3  Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor             29,15

Rebliment i piconatge de rasa  amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, , amb compactació del 95 %  PM

VINT-I-NOU  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
01.11 m3  Transport terres abocador amb càrrega sobre camió               3,53

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrre-
ga, amb camió.

TRES  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
01.12 m3  Abocat de residus excavació i moviment de terres                1,31

Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres

UN  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 02  FONAMENTS BOXES                                                 
02.01 m3  Base sauló,estesa+picon.100%PM                                  21,36

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100
 %  del PM

VINT-I-UN  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
02.02 m2  subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm                       5,95

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

CINC  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
02.03 m2  Làmina separad.polietilè g=150µm                                1,02

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida

UN  EUROS amb DOS CÈNTIMS
02.04 m2  Encofrat tauler losa fonament                                   17,72

Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments

DISSET  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
02.05 m3  Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa                73,11

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màx ima del
granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i v ibratge manual i acabat remolinat
mecànic.

SETANTA-TRES  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
02.06 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura llosa*                     0,97

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

ZERO  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
02.07 m2  Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T                  2,58

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15
x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses

DOS  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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CAPITOL 03  FONAMENTS TANQUES RECINTE                                       
03.01 m2  Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/Icamió                   5,42

Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàsti-
ca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

CINC  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
03.02 m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament*                              17,72

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

DISSET  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
03.03 m3  Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió        67,48

Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

SEIXANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
03.04 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa             0,94

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i
pous

ZERO  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 04  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES                      
04.01 m2  Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris*     33,34

Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de
ciment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació
dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb
les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
04.02 m2  Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter ciment,gris      18,78

Paret de div isòria de gruix  11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris
cares v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra
granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents
de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpendiculars
amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

DIVUIT  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
04.03 m   Remat paret bloc placa 40x11x4                                  11,32

Remat superior de paret de div isòria amb peça de  40x20x4  de morter de ciment gris tallada
amb disc a l'amplada de la paret , col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb
escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

ONZE  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
04.04 m   Remat paret bloc placa 40x20x4*                                 11,15

Remat superior de paret de div isòria de 40x20x4 de morter de ciment gris col.locat amb morter
mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l

ONZE  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
04.05 kg  Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes                 1,96

Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats
tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en
els murs. Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.

UN  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
04.06 u   Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent       320,76

Tancament frontal boxes gossos amb perfileria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D.
5mm 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les
tolves giratòries, v isera, portes, tanques de portes amb cadenat, soldadures, fixacions i totes les
ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura
galvànica. Es tindrà especial cura en evitar els cantells v ius en aquells elements a l'abast del
animals (tolves, etc.).

TRES-CENTS VINT  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
04.07 u   Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent       110,79

Tancament lateral boxes gossos amb perfileria d'acer  50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D.
5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou
les soldadures, fixacions al suport  i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge,
inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

CENT DEU  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
04.08 u   Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent      160,81

Tancament superior boxes gossos amb perfileria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D.
5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou
les soldadures, angulars, fixacions  al suport  i totes les ajudes necessàries per al seu correcte
montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

CENT SEIXANTA  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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04.09 u   Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats      138,34
Entarimarimat composat per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada
sobre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials
per pareits buides model Sx12 de la casa Fisher, col.locats cada 20 cm. i cargols d'acer galva-
nitzat de D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta in-
clourà angulars metàl.lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosega-
ment amb la boca i les potes dels cans.

CENT TRENTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 05  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE                    
05.01 m   Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal         57,49

Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altu-
ra total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x  45 mm galvanitzats i plastificats en polies-
ter, guarnit amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en polies-
ter. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els
ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

CINQUANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-NOU
CÈNTIMS

05.02 u   Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor                              339,97
Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plega-
da 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes
de suport. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de
tots els ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

TRES-CENTS TRENTA-NOU  EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS

05.03 m2  Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris*     33,34
Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de
ciment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació
dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb
les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
05.04 kg  Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó*         2,47

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

DOS  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
05.05 m3  Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó*                     93,09

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de
grandària màx ima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abo-
cat amb qualsevol mitjà.

NORANTA-TRES  EUROS amb NOU CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 06  COBERTES BOXES                                                  
06.01 m2  Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Laprox=2,5m            17,05

Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre
corretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.

DISSET  EUROS amb CINC CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 07  IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES                            
07.01 m2  Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes*  2,42

Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2
aplicada en dues capes

DOS  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
07.02 m   Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm                            0,88

Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons
UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu

ZERO  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
07.03 m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà*                 1,56

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual

UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
07.04 m2  Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3                      4,71

Aïllament amorf projectat de gruix  4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35
kg/m3

QUATRE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
07.05 m2  Cel ras acústic fibres minerals                                 25,05

Cel ras de plaques de fibres minerals de cara v ista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.lo-
cat entre ales de perfils metàl.lics estructurals.

VINT-I-CINC  EUROS amb CINC CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 08  REVESTIMENTS I PINTURA BOXES                                    
08.01 m2  Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab.           7,25

Pintat de parament vertical ex terior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxílica de base
transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el
color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons
mostres i instruccions de la DF.

SET  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
08.02 m2  Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62                    12,93

Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura
epoxílica Sikaguard-62 resistent a l'abrasió i als orins i productes químcs de neteja. El suport
haurà d'estar net, sec i lliure de pols.

DOTZE  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
08.03 m2  Protecció solar lona polietilé                                  8,33

Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la
coberta dels boxes.

VUIT  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 09  PAVIMENTS BOXES                                                 
09.01 m2  Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat                 7,92

Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm
de gruix mig, amb acabat remolinat fi.

SET  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
09.02 m   canal ,r=6cm morter 1:4                                         6,35

Canal o mitja canya de radi 6 cm per ev itar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ci-
ment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

SIS  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
09.03 m2  Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62                      20,60

Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxílica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent
procediment: Sobre el pav iment de formigó sense polir mecànicament  aplicació de lijat manual
per treure la lletada, neteja del paviment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i
seca, espolvorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la
superfíci neta i seca, aplicació d'una segona ma.

VINT  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

18 de Desembre de 2003  Pàgina 10



QUADRE DE PREUS 1
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 10  PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS                                     
10.01 m3  Base sauló,estesa+picon.100%PM                                  21,36

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100
 %  del PM

VINT-I-UN  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
10.02 m2  Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x 2,81

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15
x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó

DOS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
10.03 u   Escossell circular galvanitzat                                  25,49

Formació d'ecossells en pav iment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de sec-
ció 100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.

VINT-I-CINC  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
10.04 m2  Paviment formigó  HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm           18,30

Paviment de formigó HA-25/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat,
10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual amb regle v ibrato-
ri. Aplicació de Chapdur Premix  de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir
per la DF segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb
superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se  s'haurà d'ende-
rrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del
plànol de paviments.

DIVUIT  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
10.05 m   Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.          4,04

Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçaria, col·locat
amb el mateix formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondaria mínim, en funció
de les necessitats de l'obra.

QUATRE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
10.06 m   Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30                                8,14

Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat

VUIT  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 11  INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS                                 
11.01 m   Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tub 21,81

Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ci-
ment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó de 200 kg/m3

VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
11.02 u   Pericó sifòn. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat                230,81

Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

DOS-CENTS TRENTA  EUROS amb VUITANTA-UN
CÈNTIMS

11.03 m   Canal peces prefabricades formigó 40x20x4                       30,78
Canal formada per peces prefabricades de formigó(2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mix t 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l. La peça inferior es col.locarà en pendent per aconseguir un pendent
suficient per a l'escorrentia de l'aigua.

TRENTA  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
11.04 u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos.          104,87

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossa-
da i lliscada per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

CENT QUATRE  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
11.05 u   Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm        67,25

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg
de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

SEIXANTA-SET  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
11.06 m   Passatubs desguassos muret de bloc*                             18,47

Baixant de tub de polipropilé, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecàni-
cament amb brides

DIVUIT  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 12  INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR                                      
12.01 u   Reixa practic. drenatge i registre pou                          116,96

Reixa drenatge ex traible 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat
encastat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.

CENT SETZE  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
12.02 u   Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge                        560,19

Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada  format per:
Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·loca-
des  amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
 remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada
amb morter ciment 1:4. Inclou  graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.

CINC-CENTS SEIXANTA  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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CAPITOL 13  INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR          
13.01 m   Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf.            2,65

Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

DOS  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
13.02 m   Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.      5,50

Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

CINC  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
13.03 m   Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm                                   1,16

Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de re-
sistència al xoc 7 i  muntat dons paret de bloc de formigó

UN  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
13.04 u   Abeurador automàtic nivell constant                             53,45

Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua
per vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i connetctat a la xarxa.

CINQUANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

13.05 u   Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* 53,59
Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

CINQUANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

13.06 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.* 27,49
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
13.07 u   Aixeta 1'1/2                                                    44,33

Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder
connectar accessoris, mangueres, etc.

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

13.08 u   Clau de pas 1/2'                                                14,79
Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment.

CATORZE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
13.09 u   Clau de pas 3/4'*                                               17,87

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment

DISSET  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
13.10 u   Clau de pas 1'*                                                 24,76

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment

VINT-I-QUATRE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
13.11 u   Clau de pas 1'1/2                                               44,06

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb SIS CÈNTIMS
13.12 m   Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv.        8,92

Xapa en forma d'oemga fixada al parament , de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix,
preformada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitza-
des.

VUIT  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
13.13 u   Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant              5,71

Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de dia-
mant. Rejuntat amb morter de ciment.

CINC  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 14  INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA                     
14.01 u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP                          22,52

Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la
casa Merlin Guerin o similar.

VINT-I-DOS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
14.02 u   Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA                          17,94

Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la ca-
sa Merlin Guerin o similar.

DISSET  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
14.03 u   Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA                          17,94

Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la ca-
sa Merlin Guerin o similar.

DISSET  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
14.04 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.*                             12,25

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

DOTZE  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
14.05 m   Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf.                    6,65

Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment

SIS  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
14.06 m   Tub flex.corru.PVC,dn=80mm                                      1,72

Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de
resistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

UN  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
14.07 m   Conductor coure RZV750,1x2.5mm2,col.tub                         0,96

Conductor de coure unipolar de secció 1x2.5 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en
tub o safata. S´inclou la senyalització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el núme-
ro de circuit.

ZERO  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
14.08 m   Conductor coure RZV750, 1x4mm2,col.tub*                         1,12

Conductor de coure unipolar de secció 1x4 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en
tub o safata. S´inclou la senyalització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el núme-
ro de circuit.

UN  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
14.09 m   Conductor coure RZV750, 1x6mm2,col.tub*                         1,70

Conductor de coure unipolar de secció 1x6 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en
tub o safata. S´inclou la senyalització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el núme-
ro de circuit.

UN  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
14.10 u   Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf.                16,01

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm. amb grau de protecció estanca
i muntada superficialment.

SETZE  EUROS amb UN CÈNTIMS
14.11 u   Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecc 48,75

Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcasa
metàl.lica galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, v idre antivandàlic  i làmpada
compacte de 1x18 roscada inclosa. Totalment connexionada i en perfecte funcionament.

QUARANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
14.12 u   Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* 53,59

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

CINQUANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS

14.13 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.* 27,49
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

14.14 u   Formació taladres pas instal.lacions en paret de bloc           1,47
Formació de forats en paret de bloc per al pas d'instal.lacions d'aigua i electricitat.

UN  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 15  INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS                                
15.01 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat*   44,57

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 16  SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ                             
16.01 u   Seguretat i salut en la construcció                             1.250,00

Previsió econòmica de mesures de protecció colectives i indiv iduals.

MIL DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES                                              
01.01 m2  Neteja+esbrossada terreny*                                      

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
Maquinaria..................................................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47
01.02 m3  Excavació i càrrega terra en terreny compacte                   

Excavació rebaix  per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, dieixant les pendents definides en el projecte.

Ma d'obra ...................................................... 0,15
Maquinaria..................................................... 3,12

TOTAL PARTIDA........................................... 3,27
01.03 m3  Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t*              

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrre-
ga, amb camió de 7 t

Maquinaria..................................................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 0,78
01.04 m3  Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM*              

Terraplenada i piconatge mecànic amb terres prov inents de l'excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95%  del PM

Maquinaria..................................................... 4,89

TOTAL PARTIDA........................................... 4,89
01.05 m2  Repàs+picon.esplanada,98%PM*                                    

Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de pav iment, amb compactació del 98%  PM. Es justifi-
carà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.

Maquinaria..................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1,00
01.06 m3  Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Ma d'obra ...................................................... 0,88
Maquinaria..................................................... 5,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,08
01.07 m3  Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora               

Excavació de rasa/pou  per a pas d'instal.lacions fins a 2.0 m de fondària aprox imadament , en
terreny  compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

Ma d'obra ...................................................... 0,59
Maquinaria..................................................... 4,88

TOTAL PARTIDA........................................... 5,47
01.08 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou                                      

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN

Ma d'obra ...................................................... 7,06
Maquinaria..................................................... 4,25

TOTAL PARTIDA........................................... 11,31
01.09 m3  Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans
mecànics

Ma d'obra ...................................................... 0,15
Maquinaria..................................................... 8,69

TOTAL PARTIDA........................................... 8,84
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

01.10 m3  Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor             
Rebliment i piconatge de rasa  amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix
més de 25 i fins a 50 cm, , amb compactació del 95 %  PM

Maquinaria..................................................... 5,72
Materials ....................................................... 23,43

TOTAL PARTIDA........................................... 29,15
01.11 m3  Transport terres abocador amb càrrega sobre camió               

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrre-
ga, amb camió.

Maquinaria..................................................... 3,53

TOTAL PARTIDA........................................... 3,53
01.12 m3  Abocat de residus excavació i moviment de terres                

Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres
Materials ....................................................... 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 1,31
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 02  FONAMENTS BOXES                                                 
02.01 m3  Base sauló,estesa+picon.100%PM                                  

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100
 %  del PM

Ma d'obra ...................................................... 0,74
Maquinaria..................................................... 5,38
Materials ....................................................... 15,24

TOTAL PARTIDA........................................... 21,36
02.02 m2  subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm                       

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

Ma d'obra ...................................................... 2,24
Maquinaria..................................................... 0,51
Materials ....................................................... 3,20

TOTAL PARTIDA........................................... 5,95
02.03 m2  Làmina separad.polietilè g=150µm                                

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida
Ma d'obra ...................................................... 0,76
Materials ....................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 1,02
02.04 m2  Encofrat tauler losa fonament                                   

Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments
Ma d'obra ...................................................... 14,72
Materials ....................................................... 3,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,72
02.05 m3  Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa                

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màx ima del
granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i v ibratge manual i acabat remolinat
mecànic.

Ma d'obra ...................................................... 12,32
Maquinaria..................................................... 0,74
Materials ....................................................... 60,05

TOTAL PARTIDA........................................... 73,11
02.06 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura llosa*                     

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses
Ma d'obra ...................................................... 0,26
Materials ....................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 0,97
02.07 m2  Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T                  

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15
x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses

Ma d'obra ...................................................... 0,66
Materials ....................................................... 1,92

TOTAL PARTIDA........................................... 2,58
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CAPITOL 03  FONAMENTS TANQUES RECINTE                                       
03.01 m2  Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/Icamió                   

Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàsti-
ca i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Ma d'obra ...................................................... 2,81
Materials ....................................................... 2,61

TOTAL PARTIDA........................................... 5,42
03.02 m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament*                              

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
Ma d'obra ...................................................... 14,72
Materials ....................................................... 3,00

TOTAL PARTIDA........................................... 17,72
03.03 m3  Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió        

Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió

Ma d'obra ...................................................... 3,68
Materials ....................................................... 63,80

TOTAL PARTIDA........................................... 67,48
03.04 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa             

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i
pous

Ma d'obra ...................................................... 0,23
Materials ....................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 0,94

18 de Desembre de 2003  Pàgina 4



QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             
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CAPITOL 04  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES                      
04.01 m2  Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris*     

Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de
ciment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació
dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb
les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

Ma d'obra ...................................................... 14,95
Materials ....................................................... 18,39

TOTAL PARTIDA........................................... 33,34
04.02 m2  Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter ciment,gris      

Paret de div isòria de gruix  11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris
cares v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra
granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents
de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpendiculars
amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

Ma d'obra ...................................................... 9,96
Materials ....................................................... 8,82

TOTAL PARTIDA........................................... 18,78
04.03 m   Remat paret bloc placa 40x11x4                                  

Remat superior de paret de div isòria amb peça de  40x20x4  de morter de ciment gris tallada
amb disc a l'amplada de la paret , col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb
escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 9,54
Materials ....................................................... 1,78

TOTAL PARTIDA........................................... 11,32
04.04 m   Remat paret bloc placa 40x20x4*                                 

Remat superior de paret de div isòria de 40x20x4 de morter de ciment gris col.locat amb morter
mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 6,30
Materials ....................................................... 4,85

TOTAL PARTIDA........................................... 11,15
04.05 kg  Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes                 

Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats
tipus sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en
els murs. Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.

Ma d'obra ...................................................... 0,64
Maquinaria..................................................... 0,07
Materials ....................................................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 1,96
04.06 u   Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent       

Tancament frontal boxes gossos amb perfileria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D.
5mm 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les
tolves giratòries, v isera, portes, tanques de portes amb cadenat, soldadures, fixacions i totes les
ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura
galvànica. Es tindrà especial cura en evitar els cantells v ius en aquells elements a l'abast del
animals (tolves, etc.).

Materials ....................................................... 320,76

TOTAL PARTIDA........................................... 320,76
04.07 u   Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent       

Tancament lateral boxes gossos amb perfileria d'acer  50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D.
5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou
les soldadures, fixacions al suport  i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge,
inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

Materials ....................................................... 110,79

TOTAL PARTIDA........................................... 110,79
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04.08 u   Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent      
Tancament superior boxes gossos amb perfileria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D.
5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou
les soldadures, angulars, fixacions  al suport  i totes les ajudes necessàries per al seu correcte
montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

Materials ....................................................... 160,81

TOTAL PARTIDA........................................... 160,81
04.09 u   Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats      

Entarimarimat composat per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada
sobre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials
per pareits buides model Sx12 de la casa Fisher, col.locats cada 20 cm. i cargols d'acer galva-
nitzat de D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta in-
clourà angulars metàl.lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosega-
ment amb la boca i les potes dels cans.

Ma d'obra ...................................................... 4,42
Maquinaria..................................................... 0,41
Materials ....................................................... 133,52

TOTAL PARTIDA........................................... 138,34
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 05  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE                    
05.01 m   Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal         

Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altu-
ra total de valla), muntat amb postes Bekafix de 70 x  45 mm galvanitzats i plastificats en polies-
ter, guarnit amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en polies-
ter. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els
ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

Materials ....................................................... 57,49

TOTAL PARTIDA........................................... 57,49
05.02 u   Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor                              

Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plega-
da 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes
de suport. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de
tots els ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

Materials ....................................................... 339,97

TOTAL PARTIDA........................................... 339,97
05.03 m2  Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris*     

Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de
ciment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació
dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb
les parets perpendiculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

Ma d'obra ...................................................... 14,95
Materials ....................................................... 18,39

TOTAL PARTIDA........................................... 33,34
05.04 kg  Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó*         

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

Ma d'obra ...................................................... 1,76
Materials ....................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 2,47
05.05 m3  Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó*                     

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de
grandària màx ima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abo-
cat amb qualsevol mitjà.

Ma d'obra ...................................................... 30,54
Materials ....................................................... 62,55

TOTAL PARTIDA........................................... 93,09
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 06  COBERTES BOXES                                                  
06.01 m2  Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Laprox=2,5m            

Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre
corretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.

Ma d'obra ...................................................... 4,26
Materials ....................................................... 12,79

TOTAL PARTIDA........................................... 17,05
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 07  IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES                            
07.01 m2  Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes*  

Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2
aplicada en dues capes

Ma d'obra ...................................................... 1,01
Materials ....................................................... 1,41

TOTAL PARTIDA........................................... 2,42
07.02 m   Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm                            

Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons
UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu

Ma d'obra ...................................................... 0,63
Materials ....................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 0,88
07.03 m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà*                 

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual

Ma d'obra ...................................................... 0,88
Materials ....................................................... 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 1,56
07.04 m2  Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3                      

Aïllament amorf projectat de gruix  4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35
kg/m3

Materials ....................................................... 4,71

TOTAL PARTIDA........................................... 4,71
07.05 m2  Cel ras acústic fibres minerals                                 

Cel ras de plaques de fibres minerals de cara v ista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.lo-
cat entre ales de perfils metàl.lics estructurals.

Ma d'obra ...................................................... 3,43
Materials ....................................................... 21,62

TOTAL PARTIDA........................................... 25,05
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 08  REVESTIMENTS I PINTURA BOXES                                    
08.01 m2  Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab.           

Pintat de parament vertical ex terior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxílica de base
transparent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el
color desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons
mostres i instruccions de la DF.

Ma d'obra ...................................................... 1,91
Materials ....................................................... 5,34

TOTAL PARTIDA........................................... 7,25
08.02 m2  Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62                    

Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura
epoxílica Sikaguard-62 resistent a l'abrasió i als orins i productes químcs de neteja. El suport
haurà d'estar net, sec i lliure de pols.

Ma d'obra ...................................................... 9,55
Materials ....................................................... 3,38

TOTAL PARTIDA........................................... 12,93
08.03 m2  Protecció solar lona polietilé                                  

Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la
coberta dels boxes.

Ma d'obra ...................................................... 3,23
Materials ....................................................... 5,10

TOTAL PARTIDA........................................... 8,33
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 09  PAVIMENTS BOXES                                                 
09.01 m2  Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat                 

Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm
de gruix mig, amb acabat remolinat fi.

Ma d'obra ...................................................... 5,86
Materials ....................................................... 2,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7,92
09.02 m   canal ,r=6cm morter 1:4                                         

Canal o mitja canya de radi 6 cm per ev itar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ci-
ment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 6,23
Materials ....................................................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 6,35
09.03 m2  Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62                      

Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxílica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent
procediment: Sobre el pav iment de formigó sense polir mecànicament  aplicació de lijat manual
per treure la lletada, neteja del paviment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i
seca, espolvorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la
superfíci neta i seca, aplicació d'una segona ma.

Ma d'obra ...................................................... 12,99
Materials ....................................................... 7,61

TOTAL PARTIDA........................................... 20,60
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 10  PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS                                     
10.01 m3  Base sauló,estesa+picon.100%PM                                  

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100
 %  del PM

Ma d'obra ...................................................... 0,74
Maquinaria..................................................... 5,38
Materials ....................................................... 15,24

TOTAL PARTIDA........................................... 21,36
10.02 m2  Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15
x 15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó

Ma d'obra ...................................................... 0,89
Materials ....................................................... 1,92

TOTAL PARTIDA........................................... 2,81
10.03 u   Escossell circular galvanitzat                                  

Formació d'ecossells en pav iment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de sec-
ció 100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.

Ma d'obra ...................................................... 9,68
Materials ....................................................... 15,81

TOTAL PARTIDA........................................... 25,49
10.04 m2  Paviment formigó  HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm           

Paviment de formigó HA-25/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat,
10 mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual amb regle v ibrato-
ri. Aplicació de Chapdur Premix  de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir
per la DF segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb
superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se  s'haurà d'ende-
rrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del
plànol de paviments.

Ma d'obra ...................................................... 5,86
Maquinaria..................................................... 0,61
Materials ....................................................... 11,83

TOTAL PARTIDA........................................... 18,30
10.05 m   Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.          

Formació de junt en paviment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçaria, col·locat
amb el mateix formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondaria mínim, en funció
de les necessitats de l'obra.

Ma d'obra ...................................................... 1,69
Materials ....................................................... 2,35

TOTAL PARTIDA........................................... 4,04
10.06 m   Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30                                

Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat

Ma d'obra ...................................................... 2,15
Materials ....................................................... 5,99

TOTAL PARTIDA........................................... 8,14
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 11  INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS                                 
11.01 m   Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tub

Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ci-
ment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i
argollat amb formigó de 200 kg/m3

Ma d'obra ...................................................... 12,26
Maquinaria..................................................... 0,00
Materials ....................................................... 9,55

TOTAL PARTIDA........................................... 21,81
11.02 u   Pericó sifòn. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat                

Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment

Ma d'obra ...................................................... 164,16
Materials ....................................................... 66,65

TOTAL PARTIDA........................................... 230,81
11.03 m   Canal peces prefabricades formigó 40x20x4                       

Canal formada per peces prefabricades de formigó(2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mix t 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera 165 l. La peça inferior es col.locarà en pendent per aconseguir un pendent
suficient per a l'escorrentia de l'aigua.

Ma d'obra ...................................................... 23,48
Materials ....................................................... 7,30

TOTAL PARTIDA........................................... 30,78
11.04 u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos.          

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossa-
da i lliscada per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Ma d'obra ...................................................... 75,97
Materials ....................................................... 28,90

TOTAL PARTIDA........................................... 104,87
11.05 u   Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm        

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg
de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 11,30
Materials ....................................................... 55,95

TOTAL PARTIDA........................................... 67,25
11.06 m   Passatubs desguassos muret de bloc*                             

Baixant de tub de polipropilé, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecàni-
cament amb brides

Ma d'obra ...................................................... 9,09
Materials ....................................................... 9,38

TOTAL PARTIDA........................................... 18,47
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 12  INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR                                      
12.01 u   Reixa practic. drenatge i registre pou                          

Reixa drenatge ex traible 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat
encastat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.

Ma d'obra ...................................................... 2,58
Materials ....................................................... 114,38

TOTAL PARTIDA........................................... 116,96
12.02 u   Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge                        

Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada  format per:
Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·loca-
des  amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
 remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada
amb morter ciment 1:4. Inclou  graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.

Ma d'obra ...................................................... 188,76
Maquinaria..................................................... 15,60
Materials ....................................................... 355,83

TOTAL PARTIDA........................................... 560,19
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 13  INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR          
13.01 m   Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf.            

Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal,
soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Ma d'obra ...................................................... 1,67
Materials ....................................................... 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 2,65
13.02 m   Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.      

Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Ma d'obra ...................................................... 2,50
Materials ....................................................... 3,00

TOTAL PARTIDA........................................... 5,50
13.03 m   Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm                                   

Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de re-
sistència al xoc 7 i  muntat dons paret de bloc de formigó

Ma d'obra ...................................................... 0,76
Materials ....................................................... 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 1,16
13.04 u   Abeurador automàtic nivell constant                             

Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua
per vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i connetctat a la xarxa.

Ma d'obra ...................................................... 53,45

TOTAL PARTIDA........................................... 53,45
13.05 u   Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* 

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

Ma d'obra ...................................................... 38,71
Materials ....................................................... 14,88

TOTAL PARTIDA........................................... 53,59
13.06 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.*

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 11,30
Materials ....................................................... 16,19

TOTAL PARTIDA........................................... 27,49
13.07 u   Aixeta 1'1/2                                                    

Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder
connectar accessoris, mangueres, etc.

Ma d'obra ...................................................... 8,33
Materials ....................................................... 36,00

TOTAL PARTIDA........................................... 44,33
13.08 u   Clau de pas 1/2'                                                

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment.
Ma d'obra ...................................................... 5,50
Materials ....................................................... 9,29

TOTAL PARTIDA........................................... 14,79
13.09 u   Clau de pas 3/4'*                                               

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment
Ma d'obra ...................................................... 5,50
Materials ....................................................... 12,37

TOTAL PARTIDA........................................... 17,87
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

13.10 u   Clau de pas 1'*                                                 
Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment

Ma d'obra ...................................................... 6,66
Materials ....................................................... 18,10

TOTAL PARTIDA........................................... 24,76
13.11 u   Clau de pas 1'1/2                                               

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment
Ma d'obra ...................................................... 8,33
Materials ....................................................... 35,73

TOTAL PARTIDA........................................... 44,06
13.12 m   Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv.        

Xapa en forma d'oemga fixada al parament , de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix,
preformada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitza-
des.

Ma d'obra ...................................................... 4,93
Materials ....................................................... 3,99

TOTAL PARTIDA........................................... 8,92
13.13 u   Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant              

Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de dia-
mant. Rejuntat amb morter de ciment.

Ma d'obra ...................................................... 4,59
Maquinaria..................................................... 0,87
Materials ....................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 5,71
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 14  INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA                     
14.01 u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP                          

Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la
casa Merlin Guerin o similar.

Ma d'obra ...................................................... 6,66
Materials ....................................................... 15,86

TOTAL PARTIDA........................................... 22,52
14.02 u   Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA                          

Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la ca-
sa Merlin Guerin o similar.

Ma d'obra ...................................................... 6,66
Materials ....................................................... 11,28

TOTAL PARTIDA........................................... 17,94
14.03 u   Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA                          

Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la ca-
sa Merlin Guerin o similar.

Ma d'obra ...................................................... 6,66
Materials ....................................................... 11,28

TOTAL PARTIDA........................................... 17,94
14.04 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.*                             

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Ma d'obra ...................................................... 7,99
Materials ....................................................... 4,26

TOTAL PARTIDA........................................... 12,25
14.05 m   Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf.                    

Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment
Ma d'obra ...................................................... 1,70
Materials ....................................................... 4,95

TOTAL PARTIDA........................................... 6,65
14.06 m   Tub flex.corru.PVC,dn=80mm                                      

Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix amb grau de
resistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

Ma d'obra ...................................................... 0,90
Materials ....................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 1,72
14.07 m   Conductor coure RZV750,1x2.5mm2,col.tub                         

Conductor de coure unipolar de secció 1x2.5 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en
tub o safata. S´inclou la senyalització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el núme-
ro de circuit.

Ma d'obra ...................................................... 0,67
Materials ....................................................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 0,96
14.08 m   Conductor coure RZV750, 1x4mm2,col.tub*                         

Conductor de coure unipolar de secció 1x4 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en
tub o safata. S´inclou la senyalització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el núme-
ro de circuit.

Ma d'obra ...................................................... 0,67
Materials ....................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 1,12
14.09 m   Conductor coure RZV750, 1x6mm2,col.tub*                         

Conductor de coure unipolar de secció 1x6 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en
tub o safata. S´inclou la senyalització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el núme-
ro de circuit.

Ma d'obra ...................................................... 1,00
Materials ....................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 1,70
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

14.10 u   Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf.                
Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm. amb grau de protecció estanca
i muntada superficialment.

Ma d'obra ...................................................... 7,69
Materials ....................................................... 8,32

TOTAL PARTIDA........................................... 16,01
14.11 u   Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecc

Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcasa
metàl.lica galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, v idre antivandàlic  i làmpada
compacte de 1x18 roscada inclosa. Totalment connexionada i en perfecte funcionament.

Ma d'obra ...................................................... 11,32
Materials ....................................................... 37,43

TOTAL PARTIDA........................................... 48,75
14.12 u   Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* 

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

Ma d'obra ...................................................... 38,71
Materials ....................................................... 14,88

TOTAL PARTIDA........................................... 53,59
14.13 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.*

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 11,30
Materials ....................................................... 16,19

TOTAL PARTIDA........................................... 27,49
14.14 u   Formació taladres pas instal.lacions en paret de bloc           

Formació de forats en paret de bloc per al pas d'instal.lacions d'aigua i electricitat.
Ma d'obra ...................................................... 1,47

TOTAL PARTIDA........................................... 1,47
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 15  INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS                                
15.01 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat*   

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

Ma d'obra ...................................................... 6,66
Materials ....................................................... 37,91

TOTAL PARTIDA........................................... 44,57
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 16  SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ                             
16.01 u   Seguretat i salut en la construcció                             

Previsió econòmica de mesures de protecció colectives i indiv iduals.
Materials ....................................................... 1.250,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.250,00
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES                                              
01.01 m2  Neteja+esbrossada terreny*                                      

Neteja i esbrossada del terreny , amb mitjans mecànics i càrrega
C1311120     0,010 h   Pala carregadora sobre pneumàtics                               46,79 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

01.02 m3  Excavació i càrrega terra en terreny compacte                   
Ex cav ació rebaix  per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny  compacte, amb mitjans mecànics, diei-
x ant les pendents definides en el projecte.

A0140000     0,010 h   Manobre                                                         14,70 0,15
C1311220     0,050 h   Pala carregadora sobre erugues,mitjana                          62,33 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

01.03 m3  Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t*              
Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de
7 t

C1501700     0,030 h   Camió transport terres i runes                                  26,12 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

01.04 m3  Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM*              
Terraplenada i piconatge mecànic amb terres prov inents de l'ex cav ació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

C1311120     0,040 h   Pala carregadora sobre pneumàtics                               46,79 1,87
C13350C0     0,055 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            54,93 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

01.05 m2  Repàs+picon.esplanada,98%PM*                                    
Repàs i piconatge d'esplanada o caix a de pav iment, amb compactació del 98% PM. Es justificarà la sev a necessi-
tat en funció de l'estat de l'esplanada.

C1331100     0,008 h   Motoaniv elladora de mida petita                                 50,50 0,40
C13350C0     0,011 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            54,93 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS

01.06 m3  Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.
Ex cav ació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

A0140000     0,060 h   Manobre                                                         14,70 0,88
C1315010     0,160 h   Retroex cav adora petita                                          32,53 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

01.07 m3  Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora               
Ex cav ació de rasa/pou  per a pas d'instal.lacions fins a 2.0 m de fondària aprox imadament , en terreny  compacte,
amb mitjans mecànics i amb les terres deix ades a la v ora

A0140000     0,040 h   Manobre                                                         14,70 0,59
C1315010     0,150 h   Retroex cav adora petita                                          32,53 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

01.08 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou                                      
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95% del PN

A0150000     0,450 h   Manobre especialista                                            15,04 6,77
C1311120     0,020 h   Pala carregadora sobre pneumàtics                               46,79 0,94
C133A0J0     0,450 h   Picó v ibrant,plac.30x 33cm                                       7,35 3,31
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         14,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.09 m3  Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec.                  
Ex cav ació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics

A0140000     0,010 h   Manobre                                                         14,70 0,15
C1315020     0,187 h   Retroex cav adora mitjana                                         46,47 8,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.10 m3  Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor             
Rebliment i piconatge de rasa  amb grav es per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix  més de 25 i fins a
50 cm, , amb compactació del 95 % PM

C1315020     0,105 h   Retroex cav adora mitjana                                         46,47 4,88
C1335080     0,020 h   Corró v ibratori autopropulsat,8-10t                             41,85 0,84
B0332A00     1,700 t   Grav a pedra granit.5-12mm                                       13,78 23,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.11 m3  Transport terres abocador amb càrrega sobre camió               
Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió.

C1501700     0,135 h   Camió transport terres i runes                                  26,12 3,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

01.12 m3  Abocat de residus excavació i moviment de terres                
Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'ex cav ació i mov iments de terres

B2R11100     1,000 m3  Abocat,m. terra runa, residus ex cav ació mov . terres             1,31 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02  FONAMENTS BOXES                                                 
02.01 m3  Base sauló,estesa+picon.100%PM                                  

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100
 % del PM

C13350C0     0,050 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            54,93 2,75
C1331100     0,035 h   Motoaniv elladora de mida petita                                 50,50 1,77
B0321000     1,150 m3  Sauló s/garbellar                                               13,23 15,21
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           0,63 0,03
A0140000     0,050 h   Manobre                                                         14,70 0,74
C1502E00     0,025 h   Cam.cisterna 8m3                                                34,46 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

02.02 m2  subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm                       
subbase de grav a de 15 cm de gruix  i grandària màx ima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

A0140000     0,050 h   Manobre                                                         14,70 0,74
C133A030     0,050 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                     10,25 0,51
A0150000     0,100 h   Manobre especialista                                            15,04 1,50
B0332300     0,264 t   Grav a pedra granit.50-70mm                                      12,12 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

02.03 m2  Làmina separad.polietilè g=150µm                                
Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida

A0127000     0,030 h   Oficial 1a col.locador                                          17,56 0,53
A0137000     0,015 h   Ajudant col.locador                                             15,40 0,23
B7711H00     1,100 m2  Làm.poliet.g=150µm 144g/m2                                      0,24 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DOS CÈNTIMS

02.04 m2  Encofrat tauler losa fonament                                   
Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments

A0123000     0,400 h   Oficial 1a encofrador                                           17,56 7,02
A0133000     0,500 h   Ajudant encofrador                                              15,40 7,70
B0A14300     0,100 kg  Filferro recuit,d=3mm                                           0,72 0,07
B0A31000     0,150 kg  Clau acer                                                       0,98 0,15
B0D21030     3,000 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,36 1,08
B0D31000     0,002 m3  Llata fusta pi                                                  209,75 0,42
B0D71130     1,100 m2  Tauler pi,g=22mm,10usos                                         1,11 1,22
B0DZA000     0,030 l   Desencofrant                                                    1,87 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

02.05 m3  Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa                
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tov a i grandària màx ima del granulat 20 mm,
abocat amb els mitjans necessaris, estesa i v ibratge manual i acabat remolinat mecànic.

B0652050     1,050 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment                        57,19 60,05
A0122000     0,350 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 6,15
A0140000     0,420 h   Manobre                                                         14,70 6,17
C2005000     0,133 h   Regle v ibratori                                                 3,92 0,52
C2003000     0,050 h   Remolinador mecànic                                             4,35 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

02.06 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura llosa*                     
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

A0124000     0,006 h   Oficial 1a ferrallista                                          17,56 0,11
A0134000     0,010 h   Ajudant ferrallista                                             15,40 0,15
B0A14200     0,005 kg  Filferro recuit,d=1.3mm                                         0,80 0,00
D0B2A100     1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                           0,71 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

02.07 m2  Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T                  
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x  15 D: 6 - 6 B
500 T 6 x  2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses

D0B34136     1,000 m2  Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x  15cm D: 6 - 6mm B500T 1,91 1,91
A0124000     0,020 h   Oficial 1a ferrallista                                          17,56 0,35
A0134000     0,020 h   Ajudant ferrallista                                             15,40 0,31
B0A14200     0,018 kg  Filferro recuit,d=1.3mm                                         0,80 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03  FONAMENTS TANQUES RECINTE                                       
03.01 m2  Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/Icamió                   

Capa de neteja i aniv ellament de 5 cm de gruix  de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màx i-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0122000     0,060 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 1,05
A0140000     0,120 h   Manobre                                                         14,70 1,76
B0641090     0,055 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          47,38 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

03.02 m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament*                              
Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

A0123000     0,400 h   Oficial 1a encofrador                                           17,56 7,02
A0133000     0,500 h   Ajudant encofrador                                              15,40 7,70
B0A14300     0,100 kg  Filferro recuit,d=3mm                                           0,72 0,07
B0A31000     0,150 kg  Clau acer                                                       0,98 0,15
B0D21030     3,000 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,36 1,08
B0D31000     0,002 m3  Llata fusta pi                                                  209,75 0,42
B0D71130     1,100 m2  Tauler pi,g=22mm,10usos                                         1,11 1,22
B0DZA000     0,030 l   Desencofrant                                                    1,87 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

03.03 m3  Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió        
Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm,
abocat des de camió

A0140000     0,250 h   Manobre                                                         14,70 3,68
B0652080a    1,100 m3  Formigó HA-25/P/10/IIIa+E,>=275kg/m3 ciment                     58,00 63,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

03.04 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa             
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

A0124000     0,006 h   Oficial 1a ferrallista                                          17,56 0,11
D0B2A100     1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                           0,71 0,71
A0134000     0,008 h   Ajudant ferrallista                                             15,40 0,12
B0A14200     0,005 kg  Filferro recuit,d=1.3mm                                         0,80 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES                      
04.01 m2  Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris*     

Paret de tancament estructural de gruix  20 cm, de bloc foradat llis de 40x 20x 20 cm, de morter de ciment gris de
dues cares v istes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de
fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb v arilles metàl.liques galv anitzades i re-
sines epox i.

A0122000     0,600 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 10,54
A0140000     0,300 h   Manobre                                                         14,70 4,41
B0E244L6     12,500 u   Bloc morter cimentforadat llis 40x 20x 20cm,c.v ista,gris          1,35 16,88
D070A4D1     0,016 m3  Morter  mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra 94,37 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

04.02 m2  Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter ciment,gris      
Paret de div isòria de gruix  11 cm, de bloc foradat llis de 40x 20x 11 cm, de morter de ciment gris cares v istes,
col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í
com la trabada amb les parets perpendiculars amb v arilles metàl.liques galv anitzades i resines epox i.

A0140000     0,200 h   Manobre                                                         14,70 2,94
B0E244B6     12,500 u   Bloc morter cimentforadat llis 40x 20x 11cm,c.v ista,gris          0,63 7,88
A0122000     0,400 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 7,02
D070A4D1     0,010 m3  Morter  mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra 94,37 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

04.03 m   Remat paret bloc placa 40x11x4                                  
Remat superior de paret de div isòria amb peça de  40x 20x 4  de morter de ciment gris tallada amb disc a l'amplada
de la paret , col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

A0122000     0,250 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 4,39
A0140000     0,350 h   Manobre                                                         14,70 5,15
B0E244B6a    2,500 u   placa 40x 11x 4cm,c.v ista,gris                                    0,60 1,50
D070A4D1     0,003 m3  Morter  mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra 94,37 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

04.04 m   Remat paret bloc placa 40x20x4*                                 
Remat superior de paret de div isòria de 40x 20x 4 de morter de ciment gris col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ci-
ment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0122000     0,250 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 4,39
A0140000     0,130 h   Manobre                                                         14,70 1,91
B0E244B6b    2,500 u   placa 40x 20x 4cm,c.v ista,gris                                    0,62 1,55
D070A4D1     0,035 m3  Morter  mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra 94,37 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

04.05 kg  Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes                 
Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galv anitzat en calent, en perfils laminats tipus sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs. Les soldadures s'imprimaran
amb pintura galv ànica.

A0125000     0,025 h   Oficial 1a soldador                                             17,64 0,44
A0135000     0,013 h   Ajudant soldador                                                15,46 0,20
B44Z5011     1,000 kg  Acer A/42-B,perf.lam. IP,HE,UP,tallat mida+antiox .              0,83 0,83
C200P000     0,025 h   Equip+elem.aux .p/soldadura elèctrica                            2,60 0,07
GALVA        1,000 kg  Galv anització en calent                                         0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

04.06 u   Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent       
Tancament frontal box es gossos amb perfileria d'acer 50x 50x 3 mm i x arx a electrosoldada D. 5mm 200x 50, tot
galv anitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolv es giratòries, v isera, portes, tan-
ques de portes amb cadenat, soldadures, fix acions i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, in-
clús el repàs de les soldadures amb pintura galv ànica. Es tindrà especial cura en ev itar els cantells v ius en
aquells elements a l'abast del animals (tolv es, etc.).

TAN-GOS-F1   1,000 u   Tancament frontal box es gossos                                  320,76 320,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

04.07 u   Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent       
Tancament lateral box es gossos amb perfileria d'acer  50x 50x 3 mm i x arx a electrosoldada D. 5mm. 200x 50, tot
galv anitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, fix acions al suport  i to-
tes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galv ànica.

TAN-GOS-L1   1,000 u   Tancament lateral box es gossos                                  110,79 110,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

04.08 u   Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent      
Tancament superior box es gossos amb perfileria d'acer 50x 50x 3 mm i x arx a electrosoldada D. 5mm. 200x 50, tot
galv anitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadures, angulars, fix acions  al
suport  i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura
galv ànica.

TAN-GOS-S1   1,000 u   Tancament superior box es gossos                                 160,81 160,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

04.09 u   Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats      
Entarimarimat composat per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix , recolzada sobre perfils an-
gulars 40x 4 galv anitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per pareits buides model Sx 12 de
la casa Fisher, col.locats cada 20 cm. i cargols d'acer galv anitzat de D.10 mm. d'acer inox . Tot segons plànol de
detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars metàl.lics en els cantells o v ores lliures per a impedir l'ero-
sió deguda al rosegament amb la boca i les potes dels cans.

TARIMA       2,000 u   entarimat                                                       57,19 114,38
E4445112b    5,810 kg  Acer A/42-B galv anitzat per angulars                            2,08 12,08
TAC-GALV     12,000 u   Tac niló model Fisher Sx 12 amb cargols D.10 d'acer inox          0,99 11,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

18 de Desembre de 2003  Pàgina 7



 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE                    
05.01 m   Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal         

Tanca metàl.lica tipus OCM model Ny flor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura total de v alla),
muntat amb postes Bekafix  de 70 x  45 mm galv anitzats i plastificats en poliester, guarnit amb malla electrisoldada
plegada 200x 50x 5 mm, galv anitzada i plastificada en poliester. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o
formigó, el muntatge i la fix ació de tots els ellements, aix í com totes les ajudes necessàries per el seu correcte
muntage.

TAN-243-1    1,000 m   Tanca metàl.lica 2,43 m                                         57,49 57,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

05.02 u   Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor                              
Porta practicable de 1,00 m amplada x 2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada 200x 50x 5 mm,
galv anitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de suport. Inclou la realització de fo-
rats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fix ació de tots els ellements, aix í com totes les ajudes ne-
cessàries per el seu correcte muntage.

POR-100-1    1,000 u   Porta 1,00x 2,00 m amb malla Ny flor                              339,97 339,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

05.03 m2  Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris*     
Paret de tancament estructural de gruix  20 cm, de bloc foradat llis de 40x 20x 20 cm, de morter de ciment gris de
dues cares v istes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, ela-
borat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la coberta i a les lloses de
fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpendiculars amb amb v arilles metàl.liques galv anitzades i re-
sines epox i.

A0122000     0,600 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 10,54
A0140000     0,300 h   Manobre                                                         14,70 4,41
B0E244L6     12,500 u   Bloc morter cimentforadat llis 40x 20x 20cm,c.v ista,gris          1,35 16,88
D070A4D1     0,016 m3  Morter  mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra 94,37 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

05.04 kg  Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó*         
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

A0124000     0,100 h   Oficial 1a ferrallista                                          17,56 1,76
D0B2A100     1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                           0,71 0,71
B0A14200     0,005 kg  Filferro recuit,d=1.3mm                                         0,80 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

05.05 m3  Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó*                     
Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en v olum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màx ima 20
mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qualsev ol mitjà.

A0122000     0,400 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 7,02
A0140000     1,600 h   Manobre                                                         14,70 23,52
D060Q021     1,050 m3  Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra 59,57 62,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb NOU CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06  COBERTES BOXES                                                  
06.01 m2  Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Laprox=2,5m            

Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre corretges, sense
amiant en la sev a composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.

A0140000     0,070 h   Manobre                                                         14,70 1,03
A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             17,92 3,23
B53ZVP02     1,800 u   Ganx o acer galv .+junts Fe-Pb,cob.plaqu.conf.,corr.11-15cm       0,23 0,41
B0C41150a    1,050 m2  Placa plana fibrocim.arg.onda gran,L 2,5m                       11,79 12,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07  IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES                            
07.01 m2  Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes*  

Barrera de v apor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplicada en dues ca-
pes

B0554801     2,200 kg  Emulsió bituminosa  ED,col.neg.                                 0,64 1,41
A0127000     0,040 h   Oficial 1a col.locador                                          17,56 0,70
A0137000     0,020 h   Ajudant col.locador                                             15,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

07.02 m   Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm                            
Element separador amb tira de poliestirè ex pandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons UNE 92-110) de
gruix  10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu

A0122000     0,025 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 0,44
A0140000     0,013 h   Manobre                                                         14,70 0,19
B0711000     0,120 kg  Morter adhesiu                                                  0,18 0,02
B7C2A600a    0,110 m2  Planx a EPS t I (UNE 92-110),g=10mm,M-4                          2,08 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

07.03 m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà*                 
Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà mono-
component, aplicada amb pistola manual

A0127000     0,050 h   Oficial 1a col.locador                                          17,56 0,88
B7J50090     0,055 dm3 Massilla p/segell.,poliuretà monocomp.                          12,30 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

07.04 m2  Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3                      
Aïllament amorf projectat de gruix   4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3

B7C100AE     0,020 m3  Escuma poliuretà 35kg/m3,prep.p/projec.                         235,51 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

07.05 m2  Cel ras acústic fibres minerals                                 
Cel ras de plaques de fibres minerals de cara v ista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x 60 cm col.locat entre ales de
perfils metàl.lics estructurals.

A012M000     0,150 h   Oficial 1a muntador                                             17,92 2,69
A0140000     0,050 h   Manobre                                                         14,70 0,74
B8426BA0     1,200 m2  Placa fibres miner.t2,120x 60cm,p/cel ras desm.v ist              18,02 21,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08  REVESTIMENTS I PINTURA BOXES                                    
08.01 m2  Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab.           

Pintat de parament v ertical ex terior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epox ílica de base transparent i pig-
ments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color desitjat. En cas de ser ne-
cessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i instruccions de la DF.

A012D000     0,100 h   Oficial 1a pintor                                               17,56 1,76
A013D000     0,010 h   Ajudant pintor                                                  15,40 0,15
B89ZPE00a    0,550 kg  Pintura epix i + pigments                                        9,70 5,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

08.02 m2  Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62                    
Pintat directe de parament v ertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epox ílica Sika-
guard-62 resistent a l'abrasió i als orins i productes químcs de neteja. El suport haurà d'estar net, sec i lliure de
pols.

A012D000     0,500 h   Oficial 1a pintor                                               17,56 8,78
A013D000     0,050 h   Ajudant pintor                                                  15,40 0,77
B89ZPE00     0,400 kg  Pintura plàstica,p/ex t.                                         8,45 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

08.03 m2  Protecció solar lona polietilé                                  
Protecció solar amb v ela de lona de polietilè amb v ora perimetral cosida i fix ada a la reix a de la coberta dels bo-
x es.

A0121000     0,100 h   Oficial 1a                                                      17,56 1,76
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         14,70 1,47
B151K050     1,200 m2  Lona polietilè                                                  4,16 4,99
B15Z1500     0,250 m   Corda poliam.,d=12mm                                            0,45 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 09  PAVIMENTS BOXES                                                 
09.01 m2  Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat                 

Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix  mig, amb
acabat remolinat fi.

A0122000     0,150 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 2,63
A0140000     0,220 h   Manobre                                                         14,70 3,23
D0701641     0,035 m3  Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,250kg 58,91 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

09.02 m   canal ,r=6cm morter 1:4                                         
Canal o mitja cany a de radi 6 cm per ev itar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641     0,002 m3  Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,250kg 58,91 0,12
A0122000     0,250 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 4,39
A0140000     0,125 h   Manobre                                                         14,70 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

09.03 m2  Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62                      
Pintat de pav iment de formigó, amb pintura epox ílica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent procediment: Sobre
el pav iment de formigó sense polir mecànicament  aplicació de lijat manual per treure la lletada, neteja del pav i-
ment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espolv orejat immediat de pols de sorra de
quars molt fina, escombrat en 24 h fins deix ar la superfíci neta i seca, aplicació d'una segona ma.

A012D000     0,680 h   Oficial 1a pintor                                               17,56 11,94
A013D000     0,068 h   Ajudant pintor                                                  15,40 1,05
B89ZPE00     0,900 kg  Pintura plàstica,p/ex t.                                         8,45 7,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 10  PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS                                     
10.01 m3  Base sauló,estesa+picon.100%PM                                  

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100
 % del PM

C13350C0     0,050 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            54,93 2,75
C1331100     0,035 h   Motoaniv elladora de mida petita                                 50,50 1,77
B0321000     1,150 m3  Sauló s/garbellar                                               13,23 15,21
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           0,63 0,03
A0140000     0,050 h   Manobre                                                         14,70 0,74
C1502E00     0,025 h   Cam.cisterna 8m3                                                34,46 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

10.02 m2  Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x 
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x  15 D: 6 - 6 B
500 T 6 x  2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó

A0124000     0,027 h   Oficial 1a ferrallista                                          17,56 0,47
A0134000     0,027 h   Ajudant ferrallista                                             15,40 0,42
B0A14200     0,012 kg  Filferro recuit,d=1.3mm                                         0,80 0,01
D0B34136     1,000 m2  Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x  15cm D: 6 - 6mm B500T 1,91 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

10.03 u   Escossell circular galvanitzat                                  
Formació d'ecossells en pav iment de formigó, amb un anell de planx a d'acer galv anitzat de secció 100x 3 mm i
80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.

A012N000     0,300 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 5,27
A0140000     0,300 h   Manobre                                                         14,70 4,41
ESCOCELL     1,000 u   escocell acer galv anitzat                                       15,81 15,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

10.04 m2  Paviment formigó  HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm           
Pav iment de formigó HA-25/B/20/IIIa+E de consistència tov a, grandària màx ima del granulat, 10 mm, gruix  mínim
15 cm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual amb regle v ibratori. Aplicació de Chapdur Premix  de la
casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF segons mostres, segons especificacions del
fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissu-
rar-se  s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament
del plànol de pav iments.

A0140000     0,220 h   Manobre                                                         14,70 3,23
A012N000     0,150 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 2,63
B0652080a    0,155 m3  Formigó HA-25/P/10/IIIa+E,>=275kg/m3 ciment                     58,00 8,99
C2005000     0,100 h   Regle v ibratori                                                 3,92 0,39
CAPDUR       5,250 kg  Chapdur premix  v erd                                             0,54 2,84
C2003000     0,050 h   Remolinador mecànic                                             4,35 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

10.05 m   Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.          
Formació de junt en pav iment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçaria, col·locat amb el mateix  formi-
gó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondaria mínim, en funció de les necessitats de l'obra.

A0122000     0,080 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 1,40
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         14,70 0,29
B9GZ0A81     1,050 m   Perfil buit PVC h=5cm,p/pav iment formigó                        2,24 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

10.06 m   Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30                                
Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20
mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat

A012N000     0,035 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 0,61
A0140000     0,105 h   Manobre                                                         14,70 1,54
B0641680     0,100 m3  Formigó HM-30/P/20/I+E,>=275kg/m3 ciment                        59,94 5,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 11  INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS                                 
11.01 m   Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tub

Clav egueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó de 200 kg/m3

BD755000     1,050 m   Tub de form.D=20cm                                              4,11 4,32
D060P021     0,090 m3  Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra 57,61 5,18
A0140000     0,450 h   Manobre                                                         14,70 6,62
A0122000     0,320 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 5,62
D0701821     0,001 m3  Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,380kg 67,54 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

11.02 u   Pericó sifòn. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat                
Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x 60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret de maó calat
de 29x 14x 10 cm, arrebossada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada inte-
riorment

A0122000     6,000 h   Oficial 1a paleta                                               17,56 105,36
A0140000     4,000 h   Manobre                                                         14,70 58,80
B0111000     0,004 m3  Aigua                                                           0,63 0,00
B0514301     0,008 t   Ciment especial                                                 78,40 0,63
B0F1D2A1     104,000 u   Maó calat,29x 14x 10cm,p/rev estir                                 0,20 20,80
D060M0B1     0,300 m3  Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/32,5+pedra 56,35 16,91
D070A4D1     0,300 m3  Morter  mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra 94,37 28,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

11.03 m   Canal peces prefabricades formigó 40x20x4                       
Canal formada per peces prefabricades de formigó(2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l.
La peça inferior es col.locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient per a l'escorrentia de l'aigua.

D070A4D1     0,003 m3  Morter  mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra 94,37 0,28
B0641090     0,050 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          47,38 2,37
A012N000     0,500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 8,78
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         14,70 14,70
B9651350a    7,500 u   Peça formigó 40x 20x 4                                            0,62 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

11.04 u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos.          
Caix a per a embornal de 70x 30x 85 cm, amb parets de 14 cm de gruix  de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

A012N000     2,355 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 41,35
A0140000     2,355 h   Manobre                                                         14,70 34,62
B0111000     0,003 m3  Aigua                                                           0,63 0,00
B0514301     0,009 t   Ciment especial                                                 78,40 0,71
B0641080     0,066 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          48,74 3,22
B0F1D2A1     80,000 u   Maó calat,29x 14x 10cm,p/rev estir                                 0,20 16,00
D070A4D1     0,095 m3  Morter  mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra 94,37 8,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

11.05 u   Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm        
Bastiment i reix a practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x 364x 50 mm ex teriors i 52 kg de pes, col·locat
amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000     0,350 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 6,15
A0140000     0,350 h   Manobre                                                         14,70 5,15
BD5ZJJJ0     1,000 u   Bastiment+reix a practic.p/embor.,fosa grisa 800x 364x 50mm 52kg   54,06 54,06
D070A4D1     0,020 m3  Morter  mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra 94,37 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

11.06 m   Passatubs desguassos muret de bloc*                             
Baix ant de tub de polipropilé, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fix at mecànicament amb brides

A0137000     0,180 h   Ajudant col.locador                                             15,40 2,77
BD132750a    1,400 m   Tub de polip. sèrie C,D=110mm,L<2.5m                            5,62 7,87
BDW33C00a    0,330 u   Accessori genèric p/baix .polip. C,D=110mm                       4,58 1,51
A0127000     0,360 h   Oficial 1a col.locador                                          17,56 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 12  INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR                                      
12.01 u   Reixa practic. drenatge i registre pou                          

Reix a drenatge ex traible 60x 60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galv anitzat encastat en cu-
neta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.

BD5ZAKF0a    1,000 u   Reix a fosa grisa 600x 600                                        72,79 72,79
MARC ACER    1,000 u   Marc perimetral acer galv anitzat                                41,59 41,59
A012N000     0,080 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 1,40
A0140000     0,080 h   Manobre                                                         14,70 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

12.02 u   Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge                        
Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada  format per:
Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb ex ecució prefabricada, col·locades  amb morter
mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
 remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb ex ecució prefabricada, col·locada  amb morter ciment
1:4. Inclou  graons per a pou de registre amb acer galv anitzat, de 300x 300x 300 mm, amb rodó de D 18 mm,
col·locats amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Segtons plànols i instruccions de la
DF.

FDD1A099     3,000 m   Paret pou circ.D100cm,peces form.pref.,col.1:0.5:4              111,83 335,49
FDDZ51A5     15,000 u   Graó p/pou reg.ac.galv .300x 300x 300mm,D18mm,col.1:2:10           14,98 224,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 560,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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 QUADRE DE DESCOMPOSATS
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 13  INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR          
13.01 m   Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf.            

Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, soldat, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat superficialment

A012M000     0,050 h   Oficial 1a muntador                                             17,92 0,90
A013M000     0,050 h   Ajudant de muntador                                             15,40 0,77
B0A71600     1,600 u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                   0,18 0,29
BFC13500     1,020 m   Tub polipropilè d16mm,16bar                                     0,45 0,46
BFWC1320     0,300 u   Accessori p/tubs polipr.pres.d16mm,p/soldar                     0,70 0,21
BFYC1320     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d16mm,soldat                    0,02 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

13.02 m   Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.      
Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat, amb grau de difi-
cultat mitjà i col.locat superficialment

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             17,92 1,34
A013M000     0,075 h   Ajudant de muntador                                             15,40 1,16
B0A71G00     1,600 u   Abraçadora metàl.,d/int.=42mm                                   0,29 0,46
BFC17400     1,020 m   Tub polipropilè d40mm,10bar                                     1,35 1,38
BFWC1720     0,300 u   Accessori p/tubs polipr.pres.d40mm,p/soldar                     3,46 1,04
BFYC1720     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d40mm,soldat                    0,12 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

13.03 m   Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm                                   
Tub flex ible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix  amb grau de resistència al x oc 7 i
muntat dons paret de bloc de formigó

BG221B20     1,000 m   Tub flex .corrugat PVC,d=50mm,g=3mm,resist.x oc 7                 0,40 0,40
A012H000     0,025 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 0,45
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            15,38 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETZE CÈNTIMS

13.04 u   Abeurador automàtic nivell constant                             
Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Lav al Agri, amb niv ell constant d'aigua per v àlv ula amb
flotador. Totalment instal.lat i connetctat a la x arx a.

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             17,92 3,58
A013M000     0,200 h   Ajudant de muntador                                             15,40 3,08
ABEUR-1      1,000 u   Abeurador automàtic                                             46,79 46,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

13.05 u   Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* 
Pericó de 38x 38x 55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra

B0DF7G0A     1,000 u   Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150 usos     0,83 0,83
B0641080     0,260 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          48,74 12,67
B0312500     0,013 t   Sorra pedra granit. 0-3.5 mm                                    13,87 0,18
A012N000     1,200 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 21,07
B0F1D2A1     6,000 u   Maó calat,29x 14x 10cm,p/rev estir                                 0,20 1,20
A0140000     1,200 h   Manobre                                                         14,70 17,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

18 de Desembre de 2003  Pàgina 18



 QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

13.06 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.*
Bastiment i tapa per a pericó de serv eis de fosa grisa de 420x 420x 40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000     0,350 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 6,15
A0140000     0,350 h   Manobre                                                         14,70 5,15
BDKZ3150     1,000 u   Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa 420x 420x 40mm,25kg      14,48 14,48
D070A8B1     0,020 m3  Morter  mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra 85,35 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

13.07 u   Aixeta 1'1/2                                                    
Aix eta v àlv ula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder connectar acces-
soris, mangueres, etc.

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             17,92 4,48
A013M000     0,250 h   Ajudant de muntador                                             15,40 3,85
BN318420     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca 1'1/2,16bar,bronze,t2                 36,00 36,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

13.08 u   Clau de pas 1/2'                                                
Clau de pas v àlv ula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment.

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,92 2,96
A013M000     0,165 h   Ajudant de muntador                                             15,40 2,54
BN314420     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca 1/2',16bar,bronze,t2                  9,29 9,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

13.09 u   Clau de pas 3/4'*                                               
Clau de pas v àlv ula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             17,92 2,96
A013M000     0,165 h   Ajudant de muntador                                             15,40 2,54
BN315420     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca 3/4',16bar,bronze,t2                  12,37 12,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

13.10 u   Clau de pas 1'*                                                 
Clau de pas v àlv ula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             17,92 3,58
A013M000     0,200 h   Ajudant de muntador                                             15,40 3,08
BN316420     1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca 1',16bar,bronze,t2                    18,10 18,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

13.11 u   Clau de pas 1'1/2                                               
Clau de pas v àlv ula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             17,92 4,48
A013M000     0,250 h   Ajudant de muntador                                             15,40 3,85
BN318420a    1,000 u   Vàlv ula esfera man.+rosca 1'1/2,16bar,bronze,t2                 35,73 35,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS
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13.12 m   Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv.        
Xapa en forma d'oemga fix ada al parament , de planx a d'acer galv anitzat de 0.7 mm de gruix , preformada i de 15
cm de desenv olupament, col.locada amb fix acions mecàniques galv anitzades.

A012L000     0,200 h   Oficial 1a llauner                                              17,28 3,46
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         14,70 1,47
B5ZD1DD3     1,020 m   Peça planx a g=0.7mm,desen15cm,4plecs                            3,64 3,71
B0A61500     4,000 u   Tac niló d<=5mm,v is                                             0,07 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

13.13 u   Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant              
Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant. Rejuntat amb
morter de ciment.

A0150000     0,300 h   Manobre especialista                                            15,04 4,51
C200H000     0,220 h   Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm               3,91 0,86
D0701821     0,005 m3  Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,380kg 67,54 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 14  INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA                     
14.01 u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP                          

Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fix at a pressió, de la casa Merlin Guerin o
similar.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 3,58
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            15,38 3,08
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,26 0,26
BG41M220b    1,000 u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP                          15,60 15,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

14.02 u   Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA                          
Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fix at a pressió, de la casa Merlin Guerin o
similar.

BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,26 0,26
BG41A210     1,000 u   Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA                          11,02 11,02
A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 3,58
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            15,38 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

14.03 u   Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA                          
Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fix at a pressió, de la casa Merlin Guerin o
similar.

A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            15,38 3,08
BG419210     1,000 u   Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA                          11,02 11,02
A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 3,58
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

14.04 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.*                             
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat superficialment

A013H000     0,240 h   Ajudant electricista                                            15,38 3,69
A012H000     0,240 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 4,30
BGW38000     1,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,28 0,28
BG380900a    1,000 m   Conductor coure nu,1x 35mm2                                      3,98 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

14.05 m   Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf.                    
Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment

A012H000     0,052 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 0,93
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            15,38 0,77
BG230600     1,000 m   Tub rígid acer DN=ref.29                                        4,66 4,66
BGW23000     1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids acer                               0,29 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

14.06 m   Tub flex.corru.PVC,dn=80mm                                      
Tub flex ible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix  amb grau de resistència al x oc 7
i  muntat com a canalització soterrada

BG221K20     1,000 m   Tub flex .corrugat PVC,d=80mm,g=4,25mm,resist.x oc 7              0,82 0,82
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            15,38 0,31
A012H000     0,033 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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14.07 m   Conductor coure RZV750,1x2.5mm2,col.tub                         
Conductor de coure unipolar de secció 1x 2.5 mm2 Afumex , segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S´in-
clou la seny alització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el número de circuit.

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 0,36
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            15,38 0,31
BG326300     1,000 m   Conductor coure 1x 2.5mm2                                        0,29 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

14.08 m   Conductor coure RZV750, 1x4mm2,col.tub*                         
Conductor de coure unipolar de secció 1x 4 mm2 Afumex , segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S´inclou
la seny alització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el número de circuit.

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 0,36
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            15,38 0,31
BG326400     1,000 m   Conductor coure 1x 4mm2                                          0,45 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

14.09 m   Conductor coure RZV750, 1x6mm2,col.tub*                         
Conductor de coure unipolar de secció 1x 6 mm2 Afumex , segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o safata. S´inclou
la seny alització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el número de circuit.

A012H000     0,030 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 0,54
A013H000     0,030 h   Ajudant electricista                                            15,38 0,46
BG326500     1,000 m   Conductor coure 1x 6mm2                                          0,70 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

14.10 u   Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf.                
Caix a de deriv ació quadrada de planx a d'acer, de 100x 100 mm. amb grau de protecció estanca i muntada superfi-
cialment.

A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            15,38 2,31
A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 5,38
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caix a deriv .                                     1,04 1,04
BG151512a    1,000 u   Caix a deriv .x apa,100x 100mm,estanca,p/munt.superf.               7,28 7,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb UN CÈNTIMS

14.11 u   Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecc
Llumenera de seny alització ex terior estanca amb reix a de protecció ("tortuga"), amb carcasa metàl.lica galv anitza-
da prelacada o alumini fos, reix a de protecció, v idre antiv andàlic  i làmpada compacte de 1x 18 roscada inclosa.
Totalment connex ionada i en perfecte funcionament.

A012H000     0,340 h   Oficial 1a electricista                                         17,92 6,09
A013H000     0,340 h   Ajudant electricista                                            15,38 5,23
BHA1H2N0c    1,000 u   tortuga                                                         31,19 31,19
BHWA1000c    1,000 u   P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.                           6,24 6,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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14.12 u   Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* 
Pericó de 38x 38x 55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra

B0DF7G0A     1,000 u   Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150 usos     0,83 0,83
B0641080     0,260 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          48,74 12,67
B0312500     0,013 t   Sorra pedra granit. 0-3.5 mm                                    13,87 0,18
A012N000     1,200 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 21,07
B0F1D2A1     6,000 u   Maó calat,29x 14x 10cm,p/rev estir                                 0,20 1,20
A0140000     1,200 h   Manobre                                                         14,70 17,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

14.13 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.*
Bastiment i tapa per a pericó de serv eis de fosa grisa de 420x 420x 40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000     0,350 h   Oficial 1a d'obra pública                                       17,56 6,15
A0140000     0,350 h   Manobre                                                         14,70 5,15
BDKZ3150     1,000 u   Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa 420x 420x 40mm,25kg      14,48 14,48
D070A8B1     0,020 m3  Morter  mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gra 85,35 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

14.14 u   Formació taladres pas instal.lacions en paret de bloc           
Formació de forats en paret de bloc per al pas d'instal.lacions d'aigua i electricitat.

A0140000     0,100 h   Manobre                                                         14,70 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 15  INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS                                
15.01 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat*   

Ex tintor manual de pols seca poliv alent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             17,92 3,58
A013M000     0,200 h   Ajudant de muntador                                             15,40 3,08
BM312611     1,000 u   Ex tintor pols seca poliv .,6kg,pressió incorpo.pintat            37,68 37,68
BMY31000     1,000 u   P.p.elements especials p/ex tint.                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 16  SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ                             
16.01 u   Seguretat i salut en la construcció                             

Prev isió econòmica de mesures de protecció colectiv es i indiv iduals.
SS-C-1       1,000 u   Seguretat i salut en la construcció                             1.250,00 1.250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
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CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                              
01.01 m2  Neteja+esbrossada terreny*                                      

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

1 20,00 20,00

20,00

01.02 m3  Excavació i càrrega terra en terreny compacte                   

Excavació rebaix  per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, dieixant les pendents definides en el projecte.
sec1 1 265,34 1,10 291,87
sec2 1 264,34 0,90 237,91

529,78

01.03 m3  Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t*              

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió de 7 t

1 50,00 50,00

50,00

01.04 m3  Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM*              

Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95%  del PM

1 50,00 50,00

50,00

01.05 m2  Repàs+picon.esplanada,98%PM*                                    

Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de pav iment, amb compactació del 98%  PM. Es justificarà la
seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.
pati7 1 109,95 109,95
pati8 1 101,83 101,83
box 7 1 52,03 52,03
box 8 1 66,40 66,40

330,21

01.06 m3  Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
FONAMENTS BOXES
l7 1 52,03 0,60 31,22
l8 1 66,40 0,60 39,84
FONAMENTS TANQUES
EXTERIORS
frontal pati 8 1 19,52 0,40 0,40 3,12
lateral pati 8 1 6,74 0,40 0,40 1,08
lateral pati 7 1 7,10 0,40 0,40 1,14

76,40

01.07 m3  Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora               

Excavació de rasa/pou  per a pas d'instal.lacions fins a 2.0 m de fondària aprox imadament , en te-
rreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

SANEJAMENT
RIGOLA-CUNETA
frontal pati 8 1 20,03 0,50 0,40 4,01
lateral pati 8 1 11,95 0,50 0,40 2,39
posterior 1 24,00 0,50 0,40 4,80
BOXES

1 11,00 0,60 0,80 5,28
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1 3,50 0,60 0,80 1,68
1 15,00 0,60 0,80 7,20

arquetes 1 1,00 1,00 1,00 1,00
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
box 7 1 4,00 0,40 0,60 0,96
box 8 1 4,00 0,40 0,60 0,96
pericons 2 1,00 1,00 1,00 2,00
INSTAL.LACIÓ ALARMES
INSTAL.LACIÓ FONTANERIA
(potable+reciclada)
box 7 1 4,00 0,40 0,60 0,96
box 8 1 4,00 0,40 0,60 0,96
pericons 2 1,00 1,00 1,00 2,00

34,20

01.08 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou                                      

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN

1 34,20 34,20

34,20

01.09 m3  Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans
mecànics
finals rigola-cuneta 2 3,92 7,84

7,84

01.10 m3  Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor             

Rebliment i piconatge de rasa  amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix  més
de 25 i fins a 50 cm, , amb compactació del 95 %  PM
bases pous 2 0,79 1,58
perímetres pous 2 1,60 3,20

4,78

01.11 m3  Transport terres abocador amb càrrega sobre camió               

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió.
esbrossada 1 20,00 0,10 1,20 2,40
rebaix 1 529,78 1,20 635,74
terraplenada -1 50,00 -50,00
rases fonaments 1 76,40 1,20 91,68
rases inst 1 34,20 1,20 41,04
terraplenada inst -1 34,20 -34,20
pous drenatge 1 7,84 1,20 9,41
reblioment pous -1 4,78 -4,78

691,29

01.12 m3  Abocat de residus excavació i moviment de terres                

Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres
1 691,29 691,29

691,29
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CAPITOL 02 FONAMENTS BOXES                                                 
02.01 m3  Base sauló,estesa+picon.100%PM                                  

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100
 %  del PM
L7 1 52,03 0,30 15,61
L8 1 66,40 0,30 19,92

35,53

02.02 m2  subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm                       

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material
L7 1 52,03 0,15 7,80
L8 1 66,40 0,15 9,96

17,76

02.03 m2  Làmina separad.polietilè g=150µm                                

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida
FONAMENTS BOXES
L7 1 52,03 52,03
L8 1 66,40 66,40
solapaments v eticals 1 39,39 0,30 11,82

1 48,23 0,30 14,47

144,72

02.04 m2  Encofrat tauler losa fonament                                   

Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments
perímetres 1 39,29 0,50 19,65

1 48,23 0,50 24,12

43,77

02.05 m3  Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa                

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i v ibratge manual i acabat remolinat
mecànic.
FONAMENTS BOXES
L7 1 52,03 0,20 10,41
L8 1 66,40 0,20 13,28

23,69

02.06 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura llosa*                     

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

a justificar 1 100,00 100,00

100,00

02.07 m2  Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T                  

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x
15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x  2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses
FONAMENTS BOXES
L7 1 52,03 52,03
L8 1 66,40 66,40
perímetres

3 39,39 0,30 35,45
3 48,23 0,30 43,41

197,29
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CAPITOL 03 FONAMENTS TANQUES RECINTE                                       
03.01 m2  Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/Icamió                   

Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió
FONAMENTS TANQUES
EXTERIORS
frontal pati 8 1 19,52 0,40 7,81
lateral pati 8 1 6,74 0,40 2,70
lateral pati 7 1 7,10 0,40 2,84

13,35

03.02 m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament*                              

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
1 3,00 3,00

3,00

03.03 m3  Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió        

Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
FONAMENTS TANQUES
EXTERIORS
frontal pati 8 1 19,52 0,40 0,35 2,73
lateral pati 8 1 6,74 0,40 0,35 0,94
lateral pati 7 1 7,10 0,40 0,35 0,99

4,66

03.04 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa             

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

1 4,66 40,00 186,40

186,40
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CAPITOL 04 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES                      
04.01 m2  Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris*     

Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ci-
ment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a
les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpen-
diculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

mòdul 7 1 16,50 2,20 36,30
1 3,20 2,40 7,68
1 0,40 2,40 0,96
1 3,20 0,40 1,28

mòdul 8 1 21,00 2,20 46,20
1 3,20 2,40 7,68
1 0,40 2,40 0,96
1 3,20 0,40 1,28

102,34

04.02 m2  Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter ciment,gris      

Paret de div isòria de gruix  11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris ca-
res v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra graníti-
ca, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la co-
berta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles
metàl.liques galvanitzades i resines epox i.
div isòries box es
mòdul 7 6 2,00 2,40 28,80

6 1,00 0,80 4,80
7 1,20 0,80 6,72

mòdul 8 8 2,00 2,40 38,40
8 1,00 0,80 6,40
9 1,20 0,80 8,64

93,76

04.03 m   Remat paret bloc placa 40x11x4                                  

Remat superior de paret de div isòria amb peça de  40x20x4  de morter de ciment gris tallada amb
disc a l'amplada de la paret , col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra
de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

div isòries int box es
mòdul 7 7 1,20 8,40
mòdul 8 7 1,20 8,40
laterals box es (superior + frontal) 14 2,00 28,00

44,80

04.04 m   Remat paret bloc placa 40x20x4*                                 

Remat superior de paret de div isòria de 40x20x4 de morter de ciment gris col.locat amb morter mix t
1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l
mòdul 7-8 4 1,00 4,00

4,00

04.05 kg  Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes                 

Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats tipus
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs.
Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.

cobertes box es
mòdul 7 IPE 80 3 16,20 6,00 291,60
mòdul 8 IPE 80 3 20,60 6,00 370,80

662,40
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04.06 u   Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent       

Tancament frontal boxes gossos amb perfileria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm
200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolves gi-
ratòries, v isera, portes, tanques de portes amb cadenat, soldadures, fixacions i totes les ajudes ne-
cessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica. Es
tindrà especial cura en evitar els cantells v ius en aquells elements a l'abast del animals (tolves, etc.).

16 16,00

16,00

04.07 u   Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent       

Tancament lateral boxes gossos amb perfileria d'acer  50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm.
200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadu-
res, fixacions al suport  i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs
de les soldadures amb pintura galvànica.

14 14,00

14,00

04.08 u   Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent      

Tancament superior boxes gossos amb perfileria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D.
5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les
soldadures, angulars, fixacions  al suport  i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montat-
ge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

16 16,00

16,00

04.09 u   Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats      

Entarimarimat composat per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada so-
bre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per pa-
reits buides model Sx12 de la casa Fisher, col.locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de
D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars
metàl.lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les
potes dels cans.
box es gossos 16 16,00

16,00
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CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE                    
05.01 m   Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal         

Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura to-
tal de valla), muntat amb postes Bekafix  de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit
amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la re-
alització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els ellements, aix í
com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

frontal pati 8 1 19,52 19,52
lateral pati 8 1 6,74 6,74
lateral pati 7 1 7,10 7,10
* 1 20,00 20,00

53,36

05.02 u   Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor                              

Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada
200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de su-
port. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els
ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

2 2,00

2,00

05.03 m2  Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris*     

Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ci-
ment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a
les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpen-
diculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

2 2,00

2,00

05.04 kg  Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó*         

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

1 0,20 20,00 4,00

4,00

05.05 m3  Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó*                     

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-
sevol mitjà.

1 4,00 0,10 0,50 0,20

0,20
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CAPITOL 06 COBERTES BOXES                                                  
06.01 m2  Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Laprox=2,5m            

Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre co-
rretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.
mòdul 7 1 16,50 2,50 41,25
mòdul 8 1 20,80 2,50 52,00

93,25
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CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES                            
07.01 m2  Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes*  

Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplica-
da en dues capes
a justificar en funció topografia
mur box es cara terres
mòdul 7 1 16,93 0,30 5,08
mòdul 8 1 21,35 0,30 6,41

11,49

07.02 m   Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm                            

Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons
UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu
lloses-edificis
pati7 2 16,00 32,00
pati8 1 20,40 20,40

52,40

07.03 m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà*                 

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de po-
liuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual
a justificar 1 52,40 52,40

52,40

07.04 m2  Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3                      

Aïllament amorf projectat de gruix  4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35
kg/m3
box es 16 2,10 2,00 67,20

67,20

07.05 m2  Cel ras acústic fibres minerals                                 

Cel ras de plaques de fibres minerals de cara v ista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.locat
entre ales de perfils metàl.lics estructurals.

box es 16 2,10 2,00 67,20

67,20
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CAPITOL 08 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES                                    
08.01 m2  Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab.           

Pintat de parament vertical ex terior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxílica de base trans-
parent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color
desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i ins-
truccions de la DF.
Box es ex t.
box  7 1 16,50 2,20 36,30

1 3,20 2,40 7,68
1 0,40 2,40 0,96
1 3,20 0,40 1,28
2 0,20 2,40 0,96

box  8 1 20,20 2,20 44,44
1 3,20 2,40 7,68
1 0,40 2,40 0,96
1 3,20 0,40 1,28
2 0,20 2,40 0,96

Box es int. 16 2,10 1,30 43,68
28 2,00 1,30 72,80

4 3,00 1,30 15,60
14 0,15 1,30 2,73

237,31

08.02 m2  Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62                    

Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epo-
xílica Sikaguard-62 resistent a l'abrasió i als orins i productes químcs de neteja. El suport haurà d'es-
tar net, sec i lliure de pols.
Box es int. 16 2,10 0,80 26,88

32 3,00 0,80 76,80
Separacions interiors 32 1,20 0,80 30,72

16 0,15 0,80 1,92

136,32

08.03 m2  Protecció solar lona polietilé                                  

Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la co-
berta dels boxes.
reix es cobertes box es 16 2,10 1,20 40,32

40,32
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CAPITOL 09 PAVIMENTS BOXES                                                 
09.01 m2  Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat                 

Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de
gruix mig, amb acabat remolinat fi.
a justificar en funció del pendent
acoseguit
amb el formigó de les lloses

16 1,20 1,10 21,12

21,12

09.02 m   canal ,r=6cm morter 1:4                                         

Canal o mitja canya de radi 6 cm per ev itar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
box es 2 16,00 3,00 96,00

1 16,00 2,10 33,60
2 16,00 1,20 38,40

168,00

09.03 m2  Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62                      

Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxílica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent proce-
diment: Sobre el pav iment de formigó sense polir mecànicament  aplicació de lijat manual per treure
la lletada, neteja del pav iment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espol-
vorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfíci neta i
seca, aplicació d'una segona ma.

lloses  box es
box es gossos 16 3,00 2,10 100,80

100,80
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CAPITOL 10 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS                                     
10.01 m3  Base sauló,estesa+picon.100%PM                                  

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100
 %  del PM
pati 7 1 109,95 0,20 21,99
pati8 1 101,83 0,20 20,37
rigola-cuneta 1 20,00 0,50 0,20 2,00

1 12,00 0,50 0,20 1,20
1 24,00 0,50 0,20 2,40

47,96

10.02 m2  Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x
15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x  2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó

pati 7 1 109,28 109,28
pati8 1 101,16 101,16
rigola-cuneta 1 20,00 0,50 10,00

1 12,00 0,50 6,00
1 24,00 0,50 12,00

238,44

10.03 u   Escossell circular galvanitzat                                  

Formació d'ecossells en pav iment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció
100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.
arbres patis gossos 4 4,00

4,00

10.04 m2  Paviment formigó  HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm           

Paviment de formigó HA-25/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10
mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual amb regle v ibratori. Apli-
cació de Chapdur Premix  de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF
segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície anti-
lliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se  s'haurà d'enderrocar i fer de nou)
encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del plànol de pav iments.
pati 7 1 109,95 109,95
pati8 1 101,83 101,83

211,78

10.05 m   Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.          

Formació de junt en pav iment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçaria, col·locat amb el
mateix  formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondaria mínim, en funció de les ne-
cessitats de l'obra.
pati7 1 7,09 7,09

1 6,50 6,50
1 14,85 14,85
1 8,63 8,63

pati8 1 3,85 3,85
1 3,94 3,94
1 4,72 4,72
1 5,49 5,49

55,07

10.06 m   Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30                                

Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat

1 20,00 20,00
1 12,00 12,00
1 24,00 24,00
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56,00
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CAPITOL 11 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS                                 
11.01 m   Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tub

Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat
amb formigó de 200 kg/m3

1 13,00 13,00
1 3,50 3,50
1 15,00 15,00

31,50

11.02 u   Pericó sifòn. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat                

Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret
de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l i lliscada interiorment

1 1,00

1,00

11.03 m   Canal peces prefabricades formigó 40x20x4                       

Canal formada per peces prefabricades de formigó(2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l. La peça inferior es col.locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient
per a l'escorrentia de l'aigua.
mòdul7 1 15,70 15,70
mòdul8 1 20,10 20,10

35,80

11.04 u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos.          

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I
mòdul7 1 1,00
mòdul8 1 1,00

2,00

11.05 u   Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm        

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, col·locat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

mòdul7 1 1,00
mòdul8 1 1,00

2,00

11.06 m   Passatubs desguassos muret de bloc*                             

Baixant de tub de polipropilé, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànica-
ment amb brides

2 2,00 4,00

4,00
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CAPITOL 12 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR                                      
12.01 u   Reixa practic. drenatge i registre pou                          

Reixa drenatge ex traible 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat en-
castat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.
rigola-cuneta 2 2,00

2,00

12.02 u   Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge                        

Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada  format per:
Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
 remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada  amb
morter ciment 1:4. Inclou  graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l. Segtons plànols i instruccions de la DF.
rigola-cuneta 2 2,00

2,00
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CAPITOL 13 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR          
13.01 m   Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf.            

Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, sol-
dat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment
box 7 1 17,00 17,00
box 8 1 21,50 21,50
ramals abeuradors 9 4,00 36,00

74,50

13.02 m   Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.      

Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment
box 5,7
hor 1 2,00 2,00

1 16,00 16,00
v ert 2 3,00 6,00
terra 2 2,00 4,00
box 1,8 1 2,00 2,00

1 20,00 20,00
v ert 2 3,00 6,00
terra 2 2,00 4,00

60,00

13.03 m   Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm                                   

Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de re-
sistència al xoc 7 i  muntat dons paret de bloc de formigó
baix ades-box es 5 2,30 11,50

11,50

13.04 u   Abeurador automàtic nivell constant                             

Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua per
vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i connetctat a la xarxa.

16 16,00

16,00

13.05 u   Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* 

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
connex ions 2 2,00

2,00

13.06 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.*

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 2,00

2,00

13.07 u   Aixeta 1'1/2                                                    

Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder
connectar accessoris, mangueres, etc.

posteriors i laterals box es 1 1,00 1,00
interior box es 1 16,00 16,00

17,00

13.08 u   Clau de pas 1/2'                                                

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment.
abeuradors 1 16,00 16,00
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16,00

13.09 u   Clau de pas 3/4'*                                               

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment
1 1,00

1,00

13.10 u   Clau de pas 1'*                                                 

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment
1 1,00

1,00

13.11 u   Clau de pas 1'1/2                                               

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment
arquetes 4 claus 2 4,00 8,00

8,00

13.12 m   Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv.        

Xapa en forma d'oemga fixada al parament , de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, prefor-
mada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.
gosseres 16 2,00 32,00

32,00

13.13 u   Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant              

Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant.
Rejuntat amb morter de ciment.

box es 1 16,00 16,00

16,00
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 AMIDAMENTS
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 14 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA                     
14.01 u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP                          

Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa
Merlin Guerin o similar.
CGP 1 1,00

1,00

14.02 u   Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA                          

Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa
Merlin Guerin o similar.
CGP 1 1,00

1,00

14.03 u   Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA                          

Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa
Merlin Guerin o similar.
CGP 1 1,00

1,00

14.04 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.*                             

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
10 10,00

10,00

14.05 m   Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf.                    

Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment
box  7 1 4,00 4,00

1 18,00 18,00
box 8 1 4,00 4,00

1 3,00 3,00
1 14,00 14,00
1 22,00 22,00

65,00

14.06 m   Tub flex.corru.PVC,dn=80mm                                      

Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix  amb grau de re-
sistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

1 5,00 5,00

5,00

14.07 m   Conductor coure RZV750,1x2.5mm2,col.tub                         

Conductor de coure unipolar de secció 1x2.5 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub
o safata. S´inclou la senyalització ambdos extrems amb etiqueta indeleble , indicant el número de cir-
cuit.

box  7 3 4,00 12,00
3 18,00 54,00

box 8 3 4,00 12,00
3 3,00 9,00
3 14,00 42,00
3 22,00 66,00

195,00

14.08 m   Conductor coure RZV750, 1x4mm2,col.tub*                         

Conductor de coure unipolar de secció 1x4 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o
safata. S´inclou la senyalització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el número de cir-
cuit.

1 20,00 20,00
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 AMIDAMENTS
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

20,00

14.09 m   Conductor coure RZV750, 1x6mm2,col.tub*                         

Conductor de coure unipolar de secció 1x6 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o
safata. S´inclou la senyalització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el número de cir-
cuit.

1 15,00 15,00

15,00

14.10 u   Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf.                

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm. amb grau de protecció estanca i
muntada superficialment.
box es gossos 3 3,00

3,00

14.11 u   Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecc

Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcasa metàl.li-
ca galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, v idre antivandàlic  i làmpada compacte
de 1x18 roscada inclosa. Totalment connex ionada i en perfecte funcionament.
box es gossos ex t. 1 12,00 12,00

12,00

14.12 u   Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* 

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

connex ions 2 2,00

2,00

14.13 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.*

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 2,00

2,00

14.14 u   Formació taladres pas instal.lacions en paret de bloc           

Formació de forats en paret de bloc per al pas d'instal.lacions d'aigua i electricitat.
4 4,00

4,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 15 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS                                
15.01 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat*   

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb su-
port a paret

2 2,00

2,00
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 AMIDAMENTS
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 16 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ                             
16.01 u   Seguretat i salut en la construcció                             

Previsió econòmica de mesures de protecció colectives i indiv iduals.

1 1,00

1,00
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                              
01.01 m2  Neteja+esbrossada terreny*                                      

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

20,00 0,47 9,40

01.02 m3  Excavació i càrrega terra en terreny compacte                   

Excavació rebaix  per a esplanació i càrrega de terra en camió en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, dieixant les pendents definides en el projecte.

529,78 3,27 1.732,38

01.03 m3  Transport terres dins obra i càrrega amb camió 7t*              

Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió de 7 t

50,00 0,78 39,00

01.04 m3  Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM*              

Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95%  del PM

50,00 4,89 244,50

01.05 m2  Repàs+picon.esplanada,98%PM*                                    

Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de pav iment, amb compactació del 98%  PM. Es justificarà la
seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.

330,21 1,00 330,21

01.06 m3  Excavació rasa/pou/lloses h<=1.5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.

Excavació de rases, pous i lloses de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

76,40 6,08 464,51

01.07 m3  Excav. rasa/pou instal. compacte terres a la vora               

Excavació de rasa/pou  per a pas d'instal.lacions fins a 2.0 m de fondària aprox imadament , en te-
rreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

34,20 5,47 187,07

01.08 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou                                      

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN

34,20 11,31 386,80

01.09 m3  Excav.pou aïllat h2-4m,terreny compact.,m.mec.                  

Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans
mecànics

7,84 8,84 69,31

01.10 m3  Rebliment+picon.grava drenatge,5-12mm,g=25-50cm,cor             

Rebliment i piconatge de rasa  amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix  més
de 25 i fins a 50 cm, , amb compactació del 95 %  PM

4,78 29,15 139,34

01.11 m3  Transport terres abocador amb càrrega sobre camió               

Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega,
amb camió.

691,29 3,53 2.440,25

01.12 m3  Abocat de residus excavació i moviment de terres                

Abocat, a monodipòsit de terres i runes autoritzat, de residus d'excavació i moviments de terres

691,29 1,31 905,59
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PRESSUPOST
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES .......................................................................................................... 6.948,36
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 FONAMENTS BOXES                                                 
02.01 m3  Base sauló,estesa+picon.100%PM                                  

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100
 %  del PM

35,53 21,36 758,92

02.02 m2  subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm                       

subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

17,76 5,95 105,67

02.03 m2  Làmina separad.polietilè g=150µm                                

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida

144,72 1,02 147,61

02.04 m2  Encofrat tauler losa fonament                                   

Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments

43,77 17,72 775,60

02.05 m3  Formigó p/llosa fonament-paviment HA-25/B/20/IIa                

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i v ibratge manual i acabat remolinat
mecànic.

23,69 73,11 1.731,98

02.06 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura llosa*                     

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

100,00 0,97 97,00

02.07 m2  Malla electrosoldada ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T                  

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x
15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x  2.2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses

197,29 2,58 509,01

TOTAL CAPITOL 02 FONAMENTS BOXES .............................................................................................................. 4.125,79
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 FONAMENTS TANQUES RECINTE                                       
03.01 m2  Capa neteja+anivell. G=5cm, HM-20/P/20/Icamió                   

Capa de neteja i anivellament de 5 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió

13,35 5,42 72,36

03.02 m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament*                              

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

3,00 17,72 53,16

03.03 m3  Formigó rases-pous- llosa fonament, HA-25/P/20/IIa,camió        

Formigó per a llosa de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

4,66 67,48 314,46

03.04 kg  Acer b/corrugades,B 500 S p/armadura rasa/pou/llosa             

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

186,40 0,94 175,22

TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTS TANQUES RECINTE.......................................................................................... 615,20
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES                      
04.01 m2  Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris*     

Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ci-
ment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a
les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpen-
diculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

102,34 33,34 3.412,02

04.02 m2  Paret 11cm,bloc foradat llis,40x20x11cm,morter ciment,gris      

Paret de div isòria de gruix  11 cm, de bloc foradat llis de 40x20x11 cm, de morter de ciment gris ca-
res v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra graníti-
ca, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la co-
berta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles
metàl.liques galvanitzades i resines epox i.

93,76 18,78 1.760,81

04.03 m   Remat paret bloc placa 40x11x4                                  

Remat superior de paret de div isòria amb peça de  40x20x4  de morter de ciment gris tallada amb
disc a l'amplada de la paret , col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra
de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

44,80 11,32 507,14

04.04 m   Remat paret bloc placa 40x20x4*                                 

Remat superior de paret de div isòria de 40x20x4 de morter de ciment gris col.locat amb morter mix t
1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

4,00 11,15 44,60

04.05 kg  Acer A/42-B galvanitzat per a bigues i biguetes                 

Acer A/42-B, per a biguetes formades per peça simple, galvanitzat en calent, en perfils laminats tipus
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura i encastat en els murs.
Les soldadures s'imprimaran amb pintura galvànica.

662,40 1,96 1.298,30

04.06 u   Tancament frontal boxes gossos acer galvanitzat en calent       

Tancament frontal boxes gossos amb perfileria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm
200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les tolves gi-
ratòries, v isera, portes, tanques de portes amb cadenat, soldadures, fixacions i totes les ajudes ne-
cessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica. Es
tindrà especial cura en evitar els cantells v ius en aquells elements a l'abast del animals (tolves, etc.).

16,00 320,76 5.132,16

04.07 u   Tancament lateral boxes gossos acer galvanitzat en calent       

Tancament lateral boxes gossos amb perfileria d'acer  50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D. 5mm.
200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les soldadu-
res, fixacions al suport  i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs
de les soldadures amb pintura galvànica.

14,00 110,79 1.551,06

04.08 u   Tancament superior boxes gossos acer galvanitzat en calent      

Tancament superior boxes gossos amb perfileria d'acer 50x50x3 mm i xarxa electrosoldada D.
5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou les
soldadures, angulars, fixacions  al suport  i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montat-
ge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

16,00 160,81 2.572,96
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

04.09 u   Entarimat fusta pi cuperitzada sobre angulars galvanitzats      

Entarimarimat composat per dues fustes de fusta de pi cuperitzada, de 4 cm. de gruix, recolzada so-
bre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per pa-
reits buides model Sx12 de la casa Fisher, col.locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de
D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars
metàl.lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les
potes dels cans.

16,00 138,34 2.213,44

TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES........................................................... 18.492,49
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CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE                    
05.01 m   Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,43 m. d'altura nominal         

Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,43 m. d'altura nominal (2.50 m d'altura to-
tal de valla), muntat amb postes Bekafix  de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit
amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la re-
alització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els ellements, aix í
com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

53,36 57,49 3.067,67

05.02 u   Porta 1,00x2,00 m amb malla Nyflor                              

Porta practicable de 1,00 m amplada x2,00 m d'alçada guarnida amb malla electrosoldada plegada
200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de su-
port. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els
ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

2,00 339,97 679,94

05.03 m2  Paret 20cm,bloc foradat llis,40x20x20cm,morter ciment,gris*     

Paret de tancament estructural de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ci-
ment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a
les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpen-
diculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

2,00 33,34 66,68

05.04 kg  Acer b/corrugades B 500 S,armat parets bloc de formigó*         

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

4,00 2,47 9,88

05.05 m3  Formigó 225kg/m3 parets de bloc de formigó*                     

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-
sevol mitjà.

0,20 93,09 18,62

TOTAL CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE........................................................ 3.842,79
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CAPITOL 06 COBERTES BOXES                                                  
06.01 m2  Coberta fibrocim.color argila,onda gran, Laprox=2,5m            

Coberta de placa granonda de fibrociment color argila (teula), de perfil onda gran, ancorada sobre co-
rretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.

93,25 17,05 1.589,91

TOTAL CAPITOL 06 COBERTES BOXES................................................................................................................. 1.589,91

18 de Desembre de 2003  Pàgina 8



PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES                            
07.01 m2  Barrera vapor/estanq.d'emulsió bituminosa pes <=2kg/m2 2capes*  

Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplica-
da en dues capes

11,49 2,42 27,81

07.02 m   Separador EPS 10kg/m3 g=10mm a=100mm                            

Element separador amb tira de poliestirè expandit, de densitat nominal 10 kg/m3 (tipus I segons
UNE 92-110) de gruix 10 mm i amplària 100 mm, col.locada amb morter adhesiu

52,40 0,88 46,11

07.03 m   Segellat junt obra,10mmx5mm,massilla poliuretà*                 

Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de po-
liuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual

52,40 1,56 81,74

07.04 m2  Aïll.amorf projec. g=2cm poliuretà 35kg/m3                      

Aïllament amorf projectat de gruix  4 cm amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35
kg/m3

67,20 4,71 316,51

07.05 m2  Cel ras acústic fibres minerals                                 

Cel ras de plaques de fibres minerals de cara v ista,fonoabsorbents tipus 2, de 120x60 cm col.locat
entre ales de perfils metàl.lics estructurals.

67,20 25,05 1.683,36

TOTAL CAPITOL 07 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES......................................................................... 2.155,53

18 de Desembre de 2003  Pàgina 9



PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES                                    
08.01 m2  Pintat vert.ext.ciment,epoxi base transparent 3 acab.           

Pintat de parament vertical ex terior de ciment o bloc de formigó, amb pintura epoxílica de base trans-
parent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color
desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i ins-
truccions de la DF.

237,31 7,25 1.720,50

08.02 m2  Pintat vert.ext.bloc pint epoxi Sikaguard 62                    

Pintat directe de parament vertical de bloc de morter de ciment, amb amb dues capes de pintura epo-
xílica Sikaguard-62 resistent a l'abrasió i als orins i productes químcs de neteja. El suport haurà d'es-
tar net, sec i lliure de pols.

136,32 12,93 1.762,62

08.03 m2  Protecció solar lona polietilé                                  

Protecció solar amb vela de lona de polietilè amb vora perimetral cosida i fixada a la reixa de la co-
berta dels boxes.

40,32 8,33 335,87

TOTAL CAPITOL 08 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES ....................................................................................... 3.818,99
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 09 PAVIMENTS BOXES                                                 
09.01 m2  Capa pendents morter ciment 1:4 g=3cm,remolinat                 

Capa de pendents de morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de
gruix mig, amb acabat remolinat fi.

21,12 7,92 167,27

09.02 m   canal ,r=6cm morter 1:4                                         

Canal o mitja canya de radi 6 cm per ev itar angles rectes i facilitar la neteja, fet amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

168,00 6,35 1.066,80

09.03 m2  Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62                      

Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxílica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent proce-
diment: Sobre el pav iment de formigó sense polir mecànicament  aplicació de lijat manual per treure
la lletada, neteja del pav iment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espol-
vorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfíci neta i
seca, aplicació d'una segona ma.

100,80 20,60 2.076,48

TOTAL CAPITOL 09 PAVIMENTS BOXES................................................................................................................ 3.310,55
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 10 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS                                     
10.01 m3  Base sauló,estesa+picon.100%PM                                  

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100
 %  del PM

47,96 21,36 1.024,43

10.02 m2  Malla el.b/corr. e.o manip.taller ME 15 x 15 D: 6 - 6 B500T 6 x 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x
15 D: 6 - 6 B 500 T 6 x  2,2 UNE 36 092:1996 per a l'armadura de lloses de formigó

238,44 2,81 670,02

10.03 u   Escossell circular galvanitzat                                  

Formació d'ecossells en pav iment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció
100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.

4,00 25,49 101,96

10.04 m2  Paviment formigó  HA-25/B/10/IIIa+E amb aditius 15 cm           

Paviment de formigó HA-25/B/20/IIIa+E de consistència tova, grandària màxima del granulat, 10
mm, gruix mínim 15 cm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual amb regle v ibratori. Apli-
cació de Chapdur Premix  de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF
segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície anti-
lliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se  s'haurà d'enderrocar i fer de nou)
encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del plànol de pav iments.

211,78 18,30 3.875,57

10.05 m   Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.          

Formació de junt en pav iment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçaria, col·locat amb el
mateix  formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondaria mínim, en funció de les ne-
cessitats de l'obra.

55,07 4,04 222,48

10.06 m   Rigola-cuneta HM-30/P/20/I 50-30                                

Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 50 cm d'amplària i de 35 a 40 cm d'alçària, acabat remolinat

56,00 8,14 455,84

TOTAL CAPITOL 10 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS........................................................................................... 6.350,30
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 11 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS                                 
11.01 m   Clavegueró form.encadellat D20cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tub

Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 20 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat
amb formigó de 200 kg/m3

31,50 21,81 687,02

11.02 u   Pericó sifòn. regist.,60x60cmx50-100cm,maó calat                

Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 60x60 cm i 50-100 cm de fondària, amb paret
de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l i lliscada interiorment

1,00 230,81 230,81

11.03 m   Canal peces prefabricades formigó 40x20x4                       

Canal formada per peces prefabricades de formigó(2 laterals i 1 de fons) col·locades sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntades amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l. La peça inferior es col.locarà en pendent per aconseguir un pendent suficient
per a l'escorrentia de l'aigua.

35,80 30,78 1.101,92

11.04 u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm maó calat,arrebos.          

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

2,00 104,87 209,74

11.05 u   Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm        

Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes, col·locat amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2,00 67,25 134,50

11.06 m   Passatubs desguassos muret de bloc*                             

Baixant de tub de polipropilé, sèrie C de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànica-
ment amb brides

4,00 18,47 73,88

TOTAL CAPITOL 11 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS..................................................................................... 2.437,87
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 12 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR                                      
12.01 u   Reixa practic. drenatge i registre pou                          

Reixa drenatge ex traible 60x60 per a cuneta i registre pou amb marc perimetral d'acer galvanitzat en-
castat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.

2,00 116,96 233,92

12.02 u   Pou circ. D100cm, G=14cm, H=3 m drenatge                        

Pou de drenatge de fins 3 m. d'alçada  format per:
Paret per a pou circular de D 100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
 remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada  amb
morter ciment 1:4. Inclou  graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l. Segtons plànols i instruccions de la DF.

2,00 560,19 1.120,38

TOTAL CAPITOL 12 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR............................................................................................. 1.354,30
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 13 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR          
13.01 m   Tub polipropilè d16mm,soldat,dific.mitjà,col.superf.            

Tub de polipropilè per a instal.lacions de subministrament d'aigua de 16 mm de diàmetre nominal, sol-
dat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

74,50 2,65 197,43

13.02 m   Tub polipropilè d40mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.      

Tub de polipropilè a pressió de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

60,00 5,50 330,00

13.03 m   Tub flex.corrugat PVC,dn=50mm                                   

Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal i 3 mm de gruix amb grau de re-
sistència al xoc 7 i  muntat dons paret de bloc de formigó

11,50 1,16 13,34

13.04 u   Abeurador automàtic nivell constant                             

Abeurador automàtic model CF7 (plàstic) de la casa Alfa Laval Agri, amb nivell constant d'aigua per
vàlvula amb flotador. Totalment instal.lat i connetctat a la xarxa.

16,00 53,45 855,20

13.05 u   Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* 

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

2,00 53,59 107,18

13.06 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.*

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2,00 27,49 54,98

13.07 u   Aixeta 1'1/2                                                    

Aixeta vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment, amb rosca per poder
connectar accessoris, mangueres, etc.

17,00 44,33 753,61

13.08 u   Clau de pas 1/2'                                                

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1/2', muntada superficialment.

16,00 14,79 236,64

13.09 u   Clau de pas 3/4'*                                               

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment

1,00 17,87 17,87

13.10 u   Clau de pas 1'*                                                 

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment

1,00 24,76 24,76

13.11 u   Clau de pas 1'1/2                                               

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment

8,00 44,06 352,48

13.12 m   Xapa "omega" protecció conductes fixat parament,ac.galv.        

Xapa en forma d'oemga fixada al parament , de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, prefor-
mada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.

32,00 8,92 285,44
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

13.13 u   Forat mur ceràmic o bloc,d=5-20,amb taladr.diamant              

Forat en mur ceràmic o bloc de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant.
Rejuntat amb morter de ciment.

16,00 5,71 91,36

TOTAL CAPITOL 13 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR.......................................... 3.320,29
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 14 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA                     
14.01 u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP                          

Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la casa
Merlin Guerin o similar.

1,00 22,52 22,52

14.02 u   Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA                          

Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa
Merlin Guerin o similar.

1,00 17,94 17,94

14.03 u   Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA                          

Interruptor magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa
Merlin Guerin o similar.

1,00 17,94 17,94

14.04 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.*                             

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

10,00 12,25 122,50

14.05 m   Tub rígid acer dn=ref.29,roscat+munt.superf.                    

Tub rígid d'acer, de diàmetre nominal referència 29, roscat i muntat superficialment

65,00 6,65 432,25

14.06 m   Tub flex.corru.PVC,dn=80mm                                      

Tub flexible corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal i 4,25 mm de gruix  amb grau de re-
sistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

5,00 1,72 8,60

14.07 m   Conductor coure RZV750,1x2.5mm2,col.tub                         

Conductor de coure unipolar de secció 1x2.5 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub
o safata. S´inclou la senyalització ambdos extrems amb etiqueta indeleble , indicant el número de cir-
cuit.

195,00 0,96 187,20

14.08 m   Conductor coure RZV750, 1x4mm2,col.tub*                         

Conductor de coure unipolar de secció 1x4 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o
safata. S´inclou la senyalització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el número de cir-
cuit.

20,00 1,12 22,40

14.09 m   Conductor coure RZV750, 1x6mm2,col.tub*                         

Conductor de coure unipolar de secció 1x6 mm2 Afumex, segons UNE 21123-4 Col.locat en tub o
safata. S´inclou la senyalització ambdos ex trems amb etiqueta indeleble , indicant el número de cir-
cuit.

15,00 1,70 25,50

14.10 u   Caixa deriv. xapa,100x100mm,estanca,munt.superf.                

Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100 mm. amb grau de protecció estanca i
muntada superficialment.

3,00 16,01 48,03

14.11 u   Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecc

Llumenera de senyalització exterior estanca amb reixa de protecció ("tortuga"), amb carcasa metàl.li-
ca galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, v idre antivandàlic  i làmpada compacte
de 1x18 roscada inclosa. Totalment connex ionada i en perfecte funcionament.

12,00 48,75 585,00
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

14.12 u   Pericó 38x38x55cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra* 

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

2,00 53,59 107,18

14.13 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.*

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2,00 27,49 54,98

14.14 u   Formació taladres pas instal.lacions en paret de bloc           

Formació de forats en paret de bloc per al pas d'instal.lacions d'aigua i electricitat.

4,00 1,47 5,88

TOTAL CAPITOL 14 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA............................................................ 1.657,92
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 15 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS                                
15.01 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat*   

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb su-
port a paret

2,00 44,57 89,14

TOTAL CAPITOL 15 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS................................................................................. 89,14
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 16 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ                             
16.01 u   Seguretat i salut en la construcció                             

Previsió econòmica de mesures de protecció colectives i indiv iduals.

1,00 1.250,00 1.250,00

TOTAL CAPITOL 16 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ......................................................................... 1.250,00

TOTAL........................................................................................................................................................................ 61.359,43
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RESUM DE PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Dom. de Companyia. Fase2             

CAPITOL RESUM EUROS %

1 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 6.948,36 11,32
2 FONAMENTS BOXES ................................................................................................................................... 4.125,79 6,72
3 FONAMENTS TANQUES RECINTE................................................................................................................ 615,20 1,00
4 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES .................................................................................... 18.492,49 30,14
5 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE................................................................................. 3.842,79 6,26
6 COBERTES BOXES...................................................................................................................................... 1.589,91 2,59
7 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES................................................................................................... 2.155,53 3,51
8 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES............................................................................................................... 3.818,99 6,22
9 PAVIMENTS BOXES ..................................................................................................................................... 3.310,55 5,40
10 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS................................................................................................................... 6.350,30 10,35
11 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS.............................................................................................................. 2.437,87 3,97
12 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR .................................................................................................................... 1.354,30 2,21
13 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR....................................................................... 3.320,29 5,41
14 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA ..................................................................................... 1.657,92 2,70
15 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS........................................................................................................ 89,14 0,15
16 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ ................................................................................................ 1.250,00 2,04

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 61.359,43
13,00% Despeses Generals ...................... 7.976,73

6,00% Benefici industrial.......................... 3.681,57

SUMA DE G.G. y  B.I. 11.658,30

16,00% I.V.A........................................... 11.682,84 11.682,84

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 84.700,57

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 84.700,57

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Barcelona, a 14 Nov embre 2003.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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RESUM DEL PRESSUPOST 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL DE L’OBRA 61,359.43 €
 

Despeses Generals (13%) 7,976.73 €
Benefici Industrial (6%) 3,681.57 €
suma DG+BI 11,658.30 €

PRESSUPOST PER CONTRACTA SENSE IVA 73,017.73 €
Impost del Valor Afegit (16%) 11,682.84 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 84,700.57 €

Puja el pressupost a la quantitat de 84.700,57
(VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS AMB CINQUABTA-SET)

IMPREVISTOS (10% del pressupost, IVA inclòs) 

TOTAL IMPREVISTOS 8,470.06 €

Barcelona, novembre de 2003

Alexandre Egea i Guardiola
     Arquitecte (col·legiat 20.616)


