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CLÀUSULES ESPECÍFIQUES DEL PRESSUPOST

Les partides i els preus inclosos en aquest pressupost s’entenen complets (materials, mitjans auxiliars i mà
d’obra), amb el seu subministrament, completa execució i posada en servei. Els preus unitaris són
D’EXECUCIÓ MATERIAL, entenent-se que l’empresa contractista contarà independentment el benefici
industrial i les despeses indirectes oficials vigents en el moment de la contractació.

Cadascun d’aquests preus inclou la part proporcional d’ajuts i qualsevol element complementari que calgui pel
seu complet muntatge, estigui definit o no al pressupost, així com els costos corresponents als controls de
qualitat que la Direcció Facultativa sol·liciti per a comprovar que s’ajusten a les indicacions del projecte o al
compliment dels reglaments i normatives que siguin d’aplicació.

La preparació, visat, taxes i presentació de les sol·licituds i tràmits d’escomeses en les companyies i
presentació dels expedients precisos per a les legalitzacions de les instal·lacions necessàries en els
Organismes Oficials competents queda inclosa en els preus, a no ser que s’especifiqui el contrari.

El contractista haurà de lliurar cada un del plànols de taller i muntatge que sol·liciti la DF. en treballs específics,
sempre amb antelació a l’inici dels esmentats treballs. L’aprovació per part de la DF. implicarà la conformitat
amb el material i el disseny, i encara que les figures i dimensions es comprovin, serà responsabilitat del
contractista l’exactitud de dimensions i cotes, així com el retard dels treballs per causa d’un lliurament
endarrerit d’aquest plànols.

El contractista realitzarà el projecte segons les especificacions tècniques i la normativa vigent. Els materials
seran els determinats al projecte. Si per motius de subministrament o termini de lliurament calgués col·locar
materials diferents, aquests hauran de ser homologats, tenir les mateixes característiques tècniques i
estètiques, i la seva proposta inclourà marca i tipus de cada material, sense cap increment de cost. Tot això
es sotmetrà a l’aprovació per escrit de la DF.

El contractista subministrarà tota la informació necessària per que la DF faci l’actualització dels plànols del
projecte, un cop acabats els treballs (l’anomenat “as built”), d’acord amb el que realment s’hagi construït,
modificat i/o afegit al llarg de l’obra. Els plànols amb l’estesa de les instal·lacions no registrables, encastades
o soterrades, duran indicada la seva real col·locació en obra i les eventuals connexions realitzades.

Qualsevol partida que no quedi inclosa dins el present pressupost i sigui necessària per la correcta execució
de l’obra (l’anomenat contradictori), el PEM. de la mateixa serà el resultat d’aplicar el preu net (cost) del nou
element, segons les indicacions del fabricant i tenint en compte el descompte habitual, incloent la mà d’obra
i les despeses indirectes que s’apliquen al preu descompost d’una partia similar, no superant mai el preu de
referència  vigent de la base ITEC per la dita partida o per la més similar possible.

Donat que tots el documents el projecte tenen caràcter contractual, l’acceptació d’aquest pressupost implica
la completa execució del total de component que hagin quedat descrites en qualsevol dels documents del
projecte (memòries, plec de condicions, plànols, etc.). Per tant la DF. es reserva el dret d’exigir la implantació
de tots i cadascun dels elements inclosos.
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LLISTAT DE PREUS SIMPLES
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    

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
A0129000     h   Oficial 1a guix aire                                             17,34 DISSET  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
A012A000     h   Oficial 1a fuster                                               17,64 DISSET  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
A012D000     h   Oficial 1a pintor                                               17,56 DISSET  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
A012E000     h   Oficial 1a v idrier                                              16,86 SETZE  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
A012F000     h   Oficial 1a many à                                                17,63 DISSET  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
A012G000     h   Oficial 1a calefactor                                           17,92 DISSET  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
A012H000     h   Oficial 1a electricista                                         17,92 DISSET  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
A012J000     h   Oficial 1a lampista                                             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
A012P000     h   Oficial 1a jardiner                                             17,34 DISSET  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
A012R000     h   Oficial 1a marbrista                                            17,34 DISSET  EUROS amb TRENTA-QUATRE 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
A013A000     h   Ajudant fuster                                                  15,51 QUINZE  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
A013D000     h   Ajudant pintor                                                  15,40 QUINZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A013G000     h   Ajudant calefactor                                              15,38 QUINZE  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
A013H000     h   Ajudant electricista                                            15,38 QUINZE  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
A013J000     h   Ajudant lampista                                                15,38 QUINZE  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
A013M000     h   Ajudant de muntador                                             15,40 QUINZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
A013P000     h   Ajudant jardiner                                                14,85 CATORZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
A0140000     h   Manobre                                                         14,70 CATORZE  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
A0149000     h   Manobre guix aire                                                14,53 CATORZE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
A0150000     h   Manobre especialista                                            15,04 QUINZE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
A016P000     h   Peó jardiner                                                    14,80 CATORZE  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
ABEUR-1      u   Abeurador automàtic                                             46,79 QUARANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
ADAP         u   Adaptador port serie LINE DRIVER                              117,83 CENT DISSET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
ARM          u   Armari metàl.lic                                                85,94 VUITANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-QUATRE 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
B0332020     t   Grav a pedra granit.,p/drens                                     12,93 DOTZE  EUROS amb NORANTA-TRES 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
B0351000     t   Palet riera d=16-32 mm                                          11,75 ONZE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
B0372000     m3  Tot-u art.                                                      17,46 DISSET  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
B03E1440     m3  Argila ex p.,granul=3-8 mm,dens=350 kg/m3                62,06 SEIXANTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
B0514301     t   Ciment especial                                                 78,40 SETANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
B0514301a    t   Ciment especial                                                 93,58 NORANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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LLISTAT DE PREUS SIMPLES
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    

CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

B0514501     t   Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S/42,5,sacs                    92,12 NORANTA-DOS  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
B051E101     t   Ciment pòrtl.bl.comp. BL II/22,5,sacs                          125,95 CENT VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
B0521100     kg  Guix  YG                                                         0,07 ZERO  EUROS amb SET CÈNTIMS
B0521200     kg  Guix  YF                                                         0,08 ZERO  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
B0527030     kg  Guix  amb addit.p/agaf.perfil+plac.                              0,35 ZERO  EUROS amb TRENTA-CINC 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
B0651050     m3  Formigó HA-25/B/10/IIa,>=250kg/m3 ciment                 57,19 CINQUANTA-SET  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
B0651070     m3  Formigó HA-25/B/10/IIa,>=250kg/m3 ciment                 51,68 CINQUANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
B0651080     m3  Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment                   50,31 CINQUANTA  EUROS amb TRENTA-UN 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
B0654050a    m3  Formigó HA-25/B/10/IIa,>=300kg/m3 ciment                 55,42 CINQUANTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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
B0A32300     u   Clau acer galv .,l=30mm                                          0,78 ZERO  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
B0A44000     cu  Visos,p/guix  lam.                                               3,44 TRES  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0A61500     u   Tac niló d<=5mm,v is                                             0,07 ZERO  EUROS amb SET CÈNTIMS
B0A61600     u   Tac niló d=6-8mm,v is                                            0,14 ZERO  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
B0A71600     u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                  0,18 ZERO  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0A71C00     u   Abraçadora metàl.,d/int.=25mm                                  0,21 ZERO  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
B0A71E00     u   Abraçadora metàl.,d/int.=32mm                                  0,23 ZERO  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
B0A71F00     u   Abraçadora metàl.,d/int.=37mm                                  0,32 ZERO  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
B0A71G00     u   Abraçadora metàl.,d/int.=42mm                                  0,29 ZERO  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
B0A71G00a    u   Abraçadora metàl.,d/int.=52mm                                  0,36 ZERO  EUROS amb TRENTA-SIS 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

B0B340C4     m2  Malla el.b/corrug ME 30x 15cm D:6-6mm B500T
6x 2.2m UNE 36 092:199

1,24 UN  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

B0C41150a    m2  Placa plana fibrocim.arg.onda gran,L 2,5m                   11,79 ONZE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
B0C41150b    m2  Placa plana fibrocim.arg.onda gran,L 2,0m                   12,41 DOTZE  EUROS amb QUARANTA-UN 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
B0D625A0     cu  Puntal met.telescòpic 150usos                                   7,03 SET  EUROS amb TRES CÈNTIMS
B0D71130     m2  Tauler pi,g=22mm,10usos                                         1,11 UN  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
B0D81480     m2  Plafó met.50x 100cm,50usos                                      0,92 ZERO  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
B0D81650     m2  Plafó met.50x 250cm,20usos                                      2,54 DOS  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
B0DF7G0A     u   Motlle metàl.lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150

usos     
0,83 ZERO  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

B0DF8H0A     u   Motlle metàl.lic p/encof.pericó reg. 57x 57x 125cm,150
usos       

1,20 UN  EUROS amb VINT CÈNTIMS

B0DZA000     l   Desencofrant                                                    1,87 UN  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
B0DZJ0K6     m2  Perfil met.desmunt.p/supo.encof.sost.,25usos              1,82 UN  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
B0DZP600     u   Part propor.elem.aux .plafó met.50x 250cm                   0,31 ZERO  EUROS amb TRENTA-UN 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
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LLISTAT DE PREUS SIMPLES
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

B0E244L6     u   Bloc morter cimentforadat llis 40x 20x 20cm,c.v ista,gris  1,35 UN  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
B0F11240     u   Maó massís,el.man.,29x 14x 4cm                               0,29 ZERO  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
B0F1D2A1     u   Maó calat,29x 14x 10cm,p/rev estir                              0,20 ZERO  EUROS amb VINT CÈNTIMS
B0F85240     u   Supermaó 50x 20x 4cm                                             0,20 ZERO  EUROS amb VINT CÈNTIMS
B0F95230     u   Encadellat ceràmic 50x 20x 3cm                                 0,24 ZERO  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
B0FA12N0     u   Totx ana 29x 14x 7.5cm                                             0,18 ZERO  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
B0FH1172     m2  Rajola de v alència,rect. 16-25 peces/m2,t2                  8,24 VUIT  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
B0FH8182a    m2  Rajola gres porcelànic.,rect. 15 peces/m2,t2                14,35 CATORZE  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
B0FH8182b    m2  Rajola gresrústic.,rect. 15 peces/m2,t2                        13,59 TRETZE  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
B0FJ3QQ3     u   Rajola 1aresta trencaaigües,14x 28cm,ceràmica nat.

color v ermell 
0,55 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

B0FM1KE1     u   Bloc ceràm.arg.alleug.30x 19x 14cm p/rev estir,
rep.peces esp.     

0,55 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

B0FM1KV1     u   Bloc ceràm.arg.alleug.30x 19x 29cm p/rev estir,
rep.peces esp.     

1,07 UN  EUROS amb SET CÈNTIMS

B0FM1KV1a    u   Bloc ceràm.arg.alleug.30x 19x 29cm p/rev estir,
rep.peces esp.     

0,81 ZERO  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

B0FM1KV1b    u   Bloc ceràm.arg.alleug.30x 19x 29cm p/rev estir,
rep.peces esp.     

1,87 UN  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

B0GAB2C7     m   Peça p.artif.blanca,polida, p/coron.parets 30cm,2escaire 22,88 VINT-I-DOS  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
B0GAB2L4     u   Peça L p.morter ciment blanc,a=30cm,1goteró              1,82 UN  EUROS amb VUITANTA-DOS 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
B44Z502A     kg  Acer A/42-B,perf.lam.

L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+ant
0,76 ZERO  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

B4LH0402     m   Semibigueta form.pretensat h=17-18cm,tens
=6125-9625kp          

4,37 QUATRE  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

B4LZ570N     m   Rev oltó indus.mort.ciment,int=70cm,h=22cm                4,37 QUATRE  EUROS amb TRENTA-SET 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

B5ZD15A4a    m   Peça remat́ goteró alumini                                       8,10 VUIT  EUROS amb DEU CÈNTIMS
B5ZD1DD3     m   Peça planx a g=0.7mm,desen15cm,4plecs                   3,64 TRES  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
B5ZH4DK0     u   Bunera ,PVC rígid d=125mm plana                             23,17 VINT-I-TRES  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
B5ZH4ET0     u   Bunera ,goma termoplàs. d=140mm antigrav a              48,78 QUARANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
B5ZZJLPT     u   Vis acer galv .5.4x 65mm,junt metall/goma,tac

d=8/10mm            
0,23 ZERO  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

B7114070     m2  Làm.bitum.LO-40-FV 60g/m2                                     2,62 DOS  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B7119080     m2  Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-FV 100g/m2    5,27 CINC  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
B71190R0     m2  Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-FV+FP

50g/m2,130g/m2      
6,70 SIS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

B711X090     m2  Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(APP) 30-FP 130g/m2    4,67 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
B712A0RC     m2  Làmina bet.modif.autoprot.miner.LBM(SBS) 50/G-FV+FP

50g/m2,130g/
5,82 CINC  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

B7711H00     m2  Làm.poliet.g=150µm 144g/m2                                    0,24 ZERO  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
B7B11700     m2  Feltre polipropilè p=70-90g/m2                                  0,58 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
B7B11A00     m2  Feltre polipropilè p=100-110g/m2                                0,66 ZERO  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
B7C100AE     m3  Escuma poliuretà 35kg/m3,prep.p/projec.                    235,51 DOS-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-UN

CÈNTIMS
B7C100AEa    m3  Escuma poliuretà 35kg/m3,prep.p/projec.                    235,51 DOS-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-UN

CÈNTIMS
B7C100N0     m3  Escumant form.cel.                                              13,67 TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
B7C2A600a    m2  Planx a EPS t I (UNE 92-110),g=10mm,M-4                  2,08 DOS  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
B7C2L420     m2  Placa XPS d>=35kg/m3,g=40mm,p/encaix                   7,17 SET  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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B7J50010     dm3 Massilla p/segell.,siliconaneut. monocomp.                  15,74 QUINZE  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
B7J50090     dm3 Massilla p/segell.,poliuretà monocomp.                       12,30 DOTZE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
B7J5009A     dm3 Massilla p/segell.,poliuretàpolimer.ràp. monocomp.       12,30 DOTZE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
B7J500ZZ     kg  Massilla p/junt cartró-guix                                      0,95 ZERO  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
B7JZ00E1     m   Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix  laminat               0,05 ZERO  EUROS amb CINC CÈNTIMS
B81ZB9K0     m   Cantonera alum. g=5mm,desemb.=25mm                    0,78 ZERO  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
B8426BA0     m2  Placa fibres miner.t2,120x 60cm,p/cel ras desm.v ist      18,02 DIVUIT  EUROS amb DOS CÈNTIMS
B8441000     m2  Placa gx . l. cel ras g=10mm                                     2,81 DOS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
B8442100     m2  Placa gx . l. cel ras g=10mm acab.v inílic,120x 60 cm    5,17 CINC  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
B84ZA0B0     m2  Entramat met.v ist,susp.barra roscada,p/cel ras

plaqu.60x 120cm   
2,79 DOS  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

B84ZB0E0     m2  Entramat met.ocult,susp.barra roscada,p/cel ras           3,03 TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS
B89ZB000     kg  Esmalt sint./laca                                               6,96 SIS  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
B89ZPD00     kg  Pintura plàstica,p/int.                                         2,65 DOS  EUROS amb SEIXANTA-CINC 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
B8Z101AM     m2  Malla fv +PVC,10x 10mm,pes>=217g/m2                      3,02 TRES  EUROS amb DOS CÈNTIMS
B8ZA1000     kg  Segelladora                                                     4,71 QUATRE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
B8ZA3000     kg  Insecticida                                                     4,62 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B8ZAA000     kg  Imprimació antiox idant                                          2,67 DOS  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
B8ZAF000     kg  Imprimació fosfatant                                            4,92 QUATRE  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
B9651350a    u   Peça formigó 40x 20x 4                                            0,62 ZERO  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
B9651780     m   Peça recta form.p/v orada 17x 28cm                            5,79 CINC  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
B97422A1     u   Peça mort.ciment blanc 20x 20x 4cm,p/rigos.                0,48 ZERO  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
B9CZ1000     kg  Beurada blanca                                                  0,76 ZERO  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
B9CZ2000     kg  Beurada color                                                   0,81 ZERO  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
B9GZ0A81     m   Perfil buit PVC h=5cm,p/pav iment formigó                    2,24 DOS  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
B9Q13A00a    u   Entarimat                                                       62,39 SEIXANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
B9U361A0b    m   Sòcol rajola gres rústic. t1,h=10cm                             2,45 DOS  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BAC          u   Poste bàcul galv anitzat 6 m                                     206,27 DOS-CENTS SIS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
BAE0I005     m2  Tancament ex t.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2          152,94 CENT CINQUANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-QUATRE

CÈNTIMS
BAE0I010     m2  Tancament ex t.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2       106,87 CENT SIS  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
BAE0I015     m2  Tancament ex t.pract.alum.anod.,buit obra=1-4,5m2       102,14 CENT DOS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
BAE0I015a    m2  Tancament ex t.fix  alum.anod.                                    73,95 SETANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
BAE0I015b    m2  Reix a alumini                                                   18,72 DIVUIT  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
BAP36175     u   Bast.paredó p/porta pi roig p/llum bast.70cmx 200cm     56,91 CINQUANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
BAQAI010     m2  Porta v idriera entr.p/pintar,batent/fix a,g=45mm              86,01 VUITANTA-SIS  EUROS amb UN CÈNTIMS
BAQD2275     u   Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises70-80

cmx 200       
42,63 QUARANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

BAQD2275a    u   Fulla corredora.porta int.fusta 45mm,c.llises140/150
cmx 200     

259,96 DOS-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

BAQD2275b    u   Fulla corredora.porta int.fusta 45mm,c.llises140/150
cmx 200     

83,19 VUITANTA-TRES  EUROS amb DINOU CÈNTIMS

BARR         u   Barret ex tracció A-24/H acer cor-ten de Rix ab              103,98 CENT TRES  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
BASA71N2     u   Porta metàl.lica galv anitzada prelacada,

1bat.80x 210cm,t2       
155,97 CENT CINQUANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-SET

CÈNTIMS
BAT          u   Bateria 12V, 7A                                                 17,21 DISSET  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
BAZ11196     m   Tapajunts fusta roure

p/env ernissar,sec.rectang.llisa,9mmx 60mm  
1,68 UN  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

BAZ26100     m   Galze p/folrat bast.base paredó,p/full.bat.,roure             3,38 TRES  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
BAZGC160     u   Ferramenta p/porta int.,t1,1bate.                               15,07 QUINZE  EUROS amb SET CÈNTIMS
BAZGC160a    u   Guia Klein                                                      57,19 CINQUANTA-SET  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
BAZGC160b    u   Tiradors alumini matisat                                        62,39 SEIXANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
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BAZGC160c    u   Manetes alumini matisat                                         18,72 DIVUIT  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
BAZGC160d    u   Tiradors alumini matisat                                        62,39 SEIXANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
BAZGC160e    u   Guia Klein                                                      31,19 TRENTA-UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
BB15CV05     M   BARANA METAL.LICA MODULAR URBANA               101,00 CENT UN  EUROS
BB926F71     u   Placa seny al.int.acer

llisa,alfanum.,15x 7cm,suport,p/fix .mecàn. 
8,43 VUIT  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

BB927FF1     u   Placa seny al.int.acer
llisa,pictograma,15x 15cm,suport,p/fix .mecà

11,00 ONZE  EUROS

BBM2AA00     m   Reix a fix a passamans horitzontals                             62,39 SEIXANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
BBM2AA00b    m   Reix a corredora passamans horitzontals                     124,78 CENT VINT-I-QUATRE  EUROS amb SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
BBMZP010     m   Part proporcional elements fix ació                              20,80 VINT  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
BBMZP010b    m   Part proporcional elements fix ació i guies                     41,59 QUARANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
BC151B00     m2  Vidr.lam.segur.2 llunes,4+4mm,resist.imp.A                 42,33 QUARANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
BC151D00a    M2  VIDRE SEGUR.2LLUNES,6+6,6,6 CLI                        119,00 CENT DINOU  EUROS
BC171120     m2  Vidr.aïlla.2 llunes incolora g=4mm+cambra 8mm           35,47 TRENTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
BC1K1500     m2  Mirall lluna incolora G=5mm                                     36,37 TRENTA-SIS  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
BD132390a    m   Tub de polip. sèrie C,D=50mm,L<5m                          2,36 DOS  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
BD132750a    m   Tub de polip. sèrie C,D=110mm,L<2.5m                      5,62 CINC  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
BD132750b    m   Tub de polip. sèrie C,D=110mm,L<2.5m aurorresitent    6,74 SIS  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
BD132750c    m   Tub de polip. sèrie C,D=160mm,L<2.5m aurorresitent    8,95 VUIT  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
BD135A80     m   Tub de PVC p/clav e.,D=200mm,L<4m                        8,40 VUIT  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
BD1Z2000a    u   Brida p/tub polip.                                              0,62 ZERO  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
BD5A1B00     m   Tub v olta ranur.de PVC D=110mm                             2,17 DOS  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
BD5Z3K30     m   Bastiment llum=50cm p/interc.,A/37-B

80x 80x 8mm,trav es passa.60mm
22,81 VINT-I-DOS  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

BD5ZAKF0     u   Reix a p/interc.,fosa grisa 982x 490x 76mm,145kg         93,33 NORANTA-TRES  EUROS amb TRENTA-TRES 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
BD757000     m   Tub de form.D=30cm                                              6,07 SIS  EUROS amb SET CÈNTIMS
BDD1A3A0     m   Peça form.p/pou circ.d100cm,g=9cm,pref.esca.ac.galv . 87,15 VUITANTA-SET  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
BDDZ3150     U   Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa d70cm,145kg       147,03 CENT QUARANTA-SET  EUROS amb TRES 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

BDKZ3170     u   Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa
620x 620x 50mm,52kg      

34,46 TRENTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

BDW31F00a    u   Accessori genèric p/desg.sanit.poliop. C,D=50mm        1,05 UN  EUROS amb CINC CÈNTIMS
BDW33C00a    u   Accessori genèric p/baix .polip. C,D=110mm                4,58 QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
BDY31F00a    u   Element munt. p/desg.sanit.polip. C,D=50mm               0,33 ZERO  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
BDY33C00a    u   Element munt. p/baix .polip. C,D=110mm                     0,60 ZERO  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BE4146S0     m   Xemeneia circular ac. cor-ten,d=160mm                      67,59 SEIXANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
BEW46000     u   Suport estàndard p/conduc. circ.d=160mm                   4,59 QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
BF529300     m   Tub coure d20mm,G=1mm                                        2,91 DOS  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
BF52A300     m   Tub coure d25mm,G=1mm                                        3,83 TRES  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
BF52B300     m   Tub coure d30mm,G=1mm                                        4,95 QUATRE  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
BF534300     m   Tub coure d12mm G=1mm                                        1,62 UN  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
BF537300     m   Tub coure d16mm G=1mm                                        2,21 DOS  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
BFC13500     m   Tub polipropilè d16mm,16bar                                     0,45 ZERO  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BFC16400     m   Tub polipropilè d32mm,10bar                                     0,88 ZERO  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
BFC17400     m   Tub polipropilè d40mm,10bar                                     1,35 UN  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
BFC17400a    m   Tub polipropilè d50mm,10bar                                     1,87 UN  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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BFW529B0     u   Accessori p/tubs Cu d20mm,p/soldar capil.lar.             1,19 UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
BFW52AB0     u   Accessori p/tubs Cu d28mm,p/soldar capil.lar.             2,71 DOS  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
BFW52BB0     u   Accessori p/tubs Cu d30 mm,p/soldar capil.lar.            2,23 DOS  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
BFW534B0     u   Accessori p/tubs Cu 12mm,p/soldar capil.lar.               0,55 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
BFW537B0     u   Accessori p/tubs Cu 16mm,p/soldar capil.lar.               0,67 ZERO  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
BFWC1320     u   Accessori p/tubs polipr.pres.d16mm,p/soldar               0,70 ZERO  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
BFWC1620     u   Accessori p/tubs polipr.pres.d32mm,p/soldar               1,59 UN  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
BFWC1720     u   Accessori p/tubs polipr.pres.d40mm,p/soldar               3,46 TRES  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
BFWC1720a    u   Accessori p/tubs polipr.pres.d50mm,p/soldar               5,20 CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS
BFY529B0     u   Pp.elem.munt.p/tubs Cu d20mm,p/soldar capil.lar.        0,17 ZERO  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
BFY52AB0     u   Pp.elem.munt.p/tubs Cu d25mm,p/soldar capil.lar.        0,21 ZERO  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
BFY52BB0     u   Pp.elem.munt.p/tubs Cu semid.d35mm,p/soldar

capil.lar.          
0,31 ZERO  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

BFY534B0     u   Pp.elem.munt.p/tubs Cu recuitd12mm,p/soldar capil.lar. 0,08 ZERO  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
BFY537B0     u   Pp.elem.munt.p/tubs Cu recuitd16mm,p/soldar capil.lar. 0,11 ZERO  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
BFYC1320     u   Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d16mm,soldat             0,02 ZERO  EUROS amb DOS CÈNTIMS
BFYC1620     u   Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d32mm,soldat             0,07 ZERO  EUROS amb SET CÈNTIMS
BFYC1720     u   Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d40mm,soldat             0,12 ZERO  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
BFYC1720a    u   Pp.elem.munt.p/tubs polipr.pres.d50mm,soldat             0,16 ZERO  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
BG151512     u   Caix a

deriv .plàstic,100x 100mm,prot.norm.,p/munt.superf.      
1,48 UN  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

BG151512a    u   Caix a deriv .x apa,100x 100mm,estanca,p/munt.superf.  7,28 SET  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
BG171111     u   Caix a deriv .plàstic,D60mm,prot.norm.,p/encastar         1,00 UN  EUROS
BG210610     m   Tub rígid polipropilé DN=ref.29,resist.x oc 5                  1,83 UN  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
BG221610a    m   Tub flex .corrugat polipropilé,d=ref.29,resist.x oc 5          0,47 ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
BG221810     m   Tub flex .corrugat polipropilé,d=ref.36,resist.x oc 5          1,25 UN  EUROS amb VINT-I-CINC 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
BG326200a    m   Cable multifilar                                                0,22 ZERO  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
BG326300     m   Conductor coure UNE H07V-R,1x 2.5mm2                   0,29 ZERO  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
BG326400     m   Conductor coure UNE H07V-R,1x 4mm2                      0,45 ZERO  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
BG326500     m   Conductor coure UNE H07V-R,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
BG419210a    u   Borne 2,5/4 mm                                                  0,60 ZERO  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BG41A210     u   Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA                          11,02 ONZE  EUROS amb DOS CÈNTIMS
BG41M220a    u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP                          62,73 SEIXANTA-DOS  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
BG41M220b    u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(II),ICP                          15,60 QUINZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BG425420a    u   Interruptor diferencial 63A,(II),sensib.0.3A                    75,00 SETANTA-CINC  EUROS
BG425420b    u   Interruptor diferencial 63A,(II),sensib.0.3A                    62,99 SEIXANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
BG611020     u   Caix a mecanismes,p/1elem.,t2                                  3,09 TRES  EUROS amb NOU CÈNTIMS
BG622021     u   Interruptor simp.10A,t2,p/encastar                              4,04 QUATRE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
BG622021b    u   Interruptordoble 10A,t2,p/encastar                              6,90 SIS  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
BG622021c    u   commutador simp.10A,t2,p/encastar                           4,60 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BG622021d    u   commutador simp.10A,t2,p/encastar                           4,60 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
BG632021     u   Endoll (II) 10A,t2,p/encastar                                   3,31 TRES  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
BG632021b    u   Base RJ-11 6 contactes per telefonia                           5,38 CINC  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
BG632021c    u   Endoll (II) 10A,t2,p/encastar                                   4,68 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
BG671220     u   Placa+marc 1elem.,plàst.color,t2                                0,93 ZERO  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
BGD14410a    u   Piqueta connex .terra acer,L=2500mm,d18.3mm,estànd. 17,34 DISSET  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
BGD14410b    u   Caix a connex ió/comprov ació                                    16,77 SETZE  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
BGW15000     u   P.p.accessoris caix a deriv .                                     1,04 UN  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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BGW21000     u   P.p.accessoris p/tubs rígids polipropilé                        0,18 ZERO  EUROS amb DIVUIT 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
BGW42000     u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,26 ZERO  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
BGYD1000     u   P.p.elem.especials p/piqu.connex .terr.                        3,38 TRES  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
BH612220     u   Llumenera emergència/seny al.120-175lúmens,auton<2  58,04 CINQUANTA-VUIT  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
BHA1H2N0     u   Llumenera indust.reflec.simèt.1x 36W

fluor.,planx .ac.perf.       
28,50 VINT-I-VUIT  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

BHA1H2N0a    u   Dow nlight 2x 26                                                  41,59 QUARANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
BHA1H2N0b    u   Dow nlight 1x 26                                                  38,47 TRENTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
BHA1H2N0c    u   tortuga                                                         31,19 TRENTA-UN  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
BHA1H2N0d    u   Dow nlight 2x 26 plana                                            109,18 CENT NOU  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
BHB17250     u   Llumenera estanca,cubeta

plàst.1x 36W,rect.,polièst.,A.F.,IP-55  
34,32 TRENTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

BHW61000     u   P.p.accessoris llum.emerg./seny al.                            5,55 CINC  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
BHWA1000     u   P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.                           1,06 UN  EUROS amb SIS CÈNTIMS
BHWA1000a    u   P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.                           11,24 ONZE  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
BHWA1000b    u   P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.                           5,62 CINC  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
BHWA1000c    u   P.p.accessoris llum.indust.tub.fluor.                           6,24 SIS  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
BHWB1000     u   P.p.accessoris llum.estan.tub.fluor.                            2,52 DOS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
BJ12B71P     u   Plat dutx a porcel. v itrif.,700x 700mm,c.blanc,t2             54,99 CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb NORANTA-NOU

CÈNTIMS
BJ13B212     u   Lav abo porcel.,senz.,A 45-60cm,c.blanc,t2,mural         31,25 TRENTA-UN  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
BJ13B21B     u   Lav abo porcel.,senz.,A 45-60cm,c.blanc,t2,p/encastar  49,92 QUARANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
BJ14BB12     u   Inodor porcel. v itrif.,horitz.,cist.,c.blanc,t2,mural           189,21 CENT VUITANTA-NOU  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
BJ19D212     u   Safareig gres brill.sobreeix .,<35l,blanc,t2                     83,11 VUITANTA-TRES  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
BJ1AB21P     u   Abocador porcel. v itrif.,aliment.integ.,blanc,t2,+fix .        62,41 SEIXANTA-DOS  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
BJ1ZAB02     u   Reix a/protector aboca.porcel. v itrif.,t2                        34,51 TRENTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
BJ1ZQ000     u   Suport mural sanit.                                             16,68 SETZE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
BJ1ZS000     kg  Pasta p/segell.enll.                                            7,97 SET  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
BJ22112A     u   Aix eta man. p/dutx a telèf.,cromat,t2,2x 1/2'-1/2'            60,53 SEIXANTA  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
BJ22S120     u   Suport +ròtu. p/dutx a telèf.,cromat,t2                          6,19 SIS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
BJ22V120     u   Sortida p/dutx a tel.,1/2',cromat,t2                             5,85 CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
BJ22W720     u   Tub flex .p/dutx a telèf.,alum.anodit.,t2                         7,85 SET  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
BJ22X920     u   Dutx a telèfon asper.fix a,p/rosc.tub flex .,sintèt.,t2           3,64 TRES  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
BJ23512G     u   Aix eta automesc.lav ab.,cromat,t2,maniguets                60,67 SEIXANTA  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
BJ298121     u   Aix eta senzilla safareig.,cromat,t2,1/2'                        12,33 DOTZE  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
BJ2A8125     u   Flux or aboca.,cromat,t2,1/2'                                    69,34 SEIXANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
BJ2Z4127     u   Aix eta pasmural,p/encastar,cromat,t2,sortida 1/2' i

entrada 1/2'
14,53 CATORZE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

BJ2Z4129     u   Aix eta pasmural,p/encastar,cromat,t2,sortida 1' i entrada
1'    

20,80 VINT  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

BJ3224BF     u   Desguàs sifòn. plat dutx a,poliprop. 40 mm                   18,72 DIVUIT  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
BJ331151     u   Desguàs recte lav ab.,llautó cromat,1'1/4,p/rosc.           9,41 NOU  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
BJ33B16F     u   Sifó botella lav ab.,llautó cromat,d1'1/4,enllaç

d30mm,p/sold.ram
11,40 ONZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

BJ3847D7     u   Desguàs recte
p/aigüera,sobreeix /tap/caden.,POL,d40mm,connect.si

3,37 TRES  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

BJ38B7DG     u   Sifó botella 1pica,POL,d40mm,p/connect.ramal             3,08 TRES  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
BM312611     u   Ex tintor pols seca poliv .,6kg,pressió incorpo.pintat        37,68 TRENTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
BM313511     u   Ex tintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat                       106,04 CENT SIS  EUROS amb QUATRE 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
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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
BOMBA        u   Bomba de circulació del circuit primari                         129,93 CENT VINT-I-NOU  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
BOMIQUAAa   u   Bomba de 5000l/h m3, 40 mca                                  2.666,00 DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS
BQ512J80     m2  Granit negre sudàfrica,p/taulells,G=20mm,t3,                62,06 SEIXANTA-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
BR3P1110     m3  Terra v egetal adobada,granel                                    21,64 VINT-I-UN  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
BR458260a    U   MAGNOLIA GRANDIFLORA  P-25/30                         210,00 DOS-CENTS DEU  EUROS
BR471466a    U   ALBIZIA JULIBRISIN   P-20/25 CM, AN                       84,00 VUITANTA-QUATRE  EUROS
BR473855a    U   FRAXINUS ORNUS   P-20-25 CM, PTM                     84,00 VUITANTA-QUATRE  EUROS
BR478941a    U   SOPHORA JAPONICA   P-20/25 CM, AN                    96,00 NORANTA-SIS  EUROS
BR48JJJ0a    u   Morus fruitless PERÍM=20-25cm,arrel nua                    72,00 SETANTA-DOS  EUROS
BR4A7040     U   PRUNUS LAUROCERASUS  H-80/100 CM                 7,28 SET  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
BR4A7040a    U   PHOETINIA REMULATA  H-80/100 CM                       9,35 NOU  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
BR4A7150     U   PYRACANTHA COCCINEA  H-80/100                        10,05 DEU  EUROS amb CINC 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
C1315B20     h   Retroex cav adora mitjana,biv alv a batilon                     47,38 QUARANTA-SET  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
C13161D0     h   Minicarregadora sobre

pneumàtics,acces.retroex cav ador A=25-39cm 
36,39 TRENTA-SIS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

C13161E0     h   Minicarregadora sobre
pneumàtics,acces.retroex cav ador A=40-60cm 

38,21 TRENTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-UN 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
C133A0K0     h   Picó v ibrant,plac.60cm                                          7,24 SET  EUROS amb VINT-I-QUATRE 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
C1503000     h   Camió grua                                                      37,46 TRENTA-SET  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
C1504R00     h   Cam.cistella alç=10m                                            31,52 TRENTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
C150G800     h   Grua autopropulsada 12t                                         41,97 QUARANTA-UN  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
C1701100     h   Camió amb bomba formigonar                                   128,65 CENT VINT-I-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-CINC 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
C200G000     h   Màquina de regates                                              1,50 UN  EUROS amb CINQUANTA 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
CAB          u   Cabines estanques per fix ació en poste Kit-2A              90,24 NORANTA  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
CAB-FTP      m   Cable FTP apantallat                                            0,43 ZERO  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
CAB-M        m   Cable manguera 1000 v . 4x 1,5 mm                           0,86 ZERO  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
CAB-VID      m   Cable v ideo RG-59                                               0,35 ZERO  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
CABL         m   Cable i tub                                                     1,03 UN  EUROS amb TRES CÈNTIMS
CALDERA      u   Caldera Termoelèctric de 100 l                                  208,59 DOS-CENTS VUIT  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
CAM          u   Càmara Domo color SAMSUNG Mod. SCC641P          2.372,50 DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS  EUROS amb

CINQUANTA CÈNTIMS
CAM-F        u   Càmara color alta resolució PANASONIC mod.

WVC-240, 480 linies  
403,90 QUATRE-CENTS TRES  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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CAPDUR       kg  Chapdur premix  v erd                                             0,54 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
CASSOPLL     u   Caseta per al soplant i quadre elèctric                         2.262,00 DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS
CENT         u   Central seguretat amb teclat i transmisor                      111,73 CENT ONZE  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
CGP-POR      u   Porta metàl.lca quadre                                          41,59 QUARANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
CGP-SUP-1    u   Quadre Merlin Guerin 36                                         124,78 CENT VINT-I-QUATRE  EUROS amb SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
COMP-B-1     u   Complements lav abos                                             149,98 CENT QUARANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-VUIT

CÈNTIMS
COMP-BM-1   u   Complements lav abos adaptats                                  137,46 CENT TRENTA-SET  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
DET          u   Detector infraroig Paradox  Digi-50                              25,78 VINT-I-CINC  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
DET-P        u   Detector passiu infraroig cortina 50m IS392                   500,11 CINC-CENTS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
DPACANN      u   Dipòsit d'acumulació aigües netes 30 m3                     4.734,00 QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE  EUROS
DPACANNa    u   Dipòsit d'acumulació aigües netes 10.000 l                   3.098,68 TRES MIL NORANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-VUIT

CÈNTIMS
DPRDAA       U   Estació depuradora Biobca-200                                  15.188,00 QUINZE MIL CENT VUITANTA-VUIT  EUROS
EG671221b    u   Placa+marc,3elem.,plàst.color,t2,col.mecan.encast.      2,78 DOS  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
EQUIP        u   Equip v ídeo transmisor  LLENARI 4 càmeras ADSL      2.690,00 DOS MIL SIS-CENTS NORANTA  EUROS
ESTRUCTURA u   Estructura suport per 2 pannells                                84,05 VUITANTA-QUATRE  EUROS amb CINC CÈNTIMS
INS-3        u   Instal.lació                                                    598,18 CINC-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb DIVUIT

CÈNTIMS
INS-4        u   Instal.lació                                                    155,50 CENT CINQUANTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA

CÈNTIMS
INS-6        u   Instal.lació                                                    49,85 QUARANTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
INS-7        u   Instal.lació                                                    398,78 TRES-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
INS-8        u   Instal.lació                                                    1.155,10 MIL CENT CINQUANTA-CINC  EUROS amb DEU CÈNTIMS
INST         u   Instal.lació                                                    996,96 NOU-CENTS NORANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-SIS

CÈNTIMS
INST-2       u   Instal.lació                                                    398,78 TRES-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
LET-RET      u   Letres alumini altura 250-300 m gruix  35 mm               62,39 SEIXANTA-DOS  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
ORD          u   Ordinador Pentium IV                                            1.045,76 MIL QUARANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
PANNELL      u   Pannell solar tipus MADE 4000-E 2,13 m2 sup. (apros

2x 1)        
437,46 QUATRE-CENTS TRENTA-SET  EUROS amb QUARANTA-SIS

CÈNTIMS
POS          u   Poste suport barrera                                            42,97 QUARANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
SIR          u   Sirena ex terior av ís acústic i lluminós XTRA                61,30 SEIXANTA-UN  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
TANC         u   Tanc d'acumulació intercambiador de 300 l                  936,17 NOU-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
TRONC-GAT-1 u   Tronc arbre                                                     6,24 SIS  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
TUB-63       m   Tub polipropilé 63 mm interior llis                             2,45 DOS  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
VARIS        u   Tanc ex p., purg., mnómetre, v àlv ules control, segur.

antirretorn
295,66 DOS-CENTS NORANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES                                              
01.01 u   Replanteig topogràfic                                           1.247,79

Replanteig topogràfic del solar i  diferents cossos i patis del projecte i els seus nivells per tal de
situar-los fidelment amb les cotes i nivells que especifica el projecte. Es marcaran tantes vega-
des com sigui necessari per a la correcta execució de l'obra.

MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
SETANTA-NOU CÈNTIMS

01.02 m2  Neteja+esbrossada terreny                                       0,47
Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
01.03 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
01.04 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
01.05 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
01.06 m2  Repàs+picon.esplanada,95%PM*                                    1,00

Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de pav iment, amb compactació del 95%  PM. Es justifi-
carà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.

UN  EUROS
01.07 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
01.08 m3  Excavació pou h>4m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                 14,01

Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

CATORZE  EUROS amb UN CÈNTIMS
01.09 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
01.10 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
01.11 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
01.12 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
01.13 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
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01.14 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 EDIFICI                                               
02.01 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
02.02 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
02.03 m3  Formigó dames, HA-25/B/20/IIa, bomba                            80,10

Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

VUITANTA  EUROS amb DEU CÈNTIMS
02.04 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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CAPITOL 03  FONAMENTS BOXES                                                 
03.01 m3  Base sauló,estesa+picon.98%PM                                   21,36

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %  del PM

VINT-I-UN  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
03.02 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
03.03 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
03.04 m2  Encofrat tauler losa fonament                                   17,72

Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments

DISSET  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
03.05 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
03.06 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
03.07 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 04  FONAMENTS TANQUES RECINTE                                       
04.01 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
04.02 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
04.03 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
04.04 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
04.05 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
04.06 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
04.07 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
04.08 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 05  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES EDIFICI                    
05.01 kg  Acer A/42-B IP,HE,UP, preparat taller, col.locat obra soldadura 1,90

Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en
perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, preparats en taller i col.locat a l'obra
amb soldadura.

UN  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
05.02 kg  Acer A/42-B,ancoratges L,LD,T,rodó,quadrat, rectangular.        2,38

Acer A/42-B, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils lami-
nats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

DOS  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
05.03 m2  Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl.lic.                18,78

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic per a murs (dues cares), bi-
gues (tres cares) i pilars (quatre cares) de base rectilínia,  per a deixar el formigó v ist.

DIVUIT  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
05.04 kg  Acer b/corrugades B 500 S p/armadura                            1,08

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs, bi-
gues i pilars.

UN  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
05.05 m3  Formigó HA-25/B/10/IIa, bomba                                   80,10

Formigó per a murs, bigues, cèrcols i pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

VUITANTA  EUROS amb DEU CÈNTIMS
05.06 m2  Paret 29cm,bloc 30x19x29cm ceràmica alleugerida                 34,25

Paret tancament estructural de 29 cm de gruix de bloc de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila
alleugerida, col.locat amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Els
passos de forjat amb plaqueta es messuraran com la pròpia paret. Inclou barrera antihumitat a ba-
se de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts
conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de v idre en passos de forjats, angles v ius i tots
aquells elements que presentin discontinuitats o que  no garanteix in l'adherència. Col.locada se-
gons instruccions del fabricant.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
05.07 m2  Paret 19cm,bloc 30x19x19cm ceràmica alleugerida                 26,34

Paret de 19 cm de gruix  de bloc de 30x19x19 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb
morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'armat de les cantona-
des i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de v idre en passos de forjats, angles
vius i tots aquells elements que presentin discontinuitats o que  no garanteix in l'adherència.
Col.locada segons instruccions del fabricant.

VINT-I-SIS  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
05.08 m2  Paret 14cm,bloc 30x19x14cm ceràmica alleugerida                 18,51

Paret de 14 cm de gruix  de bloc de 30x19x14 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb
morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou barrera antihumitat a ba-
se de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts
conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de v idre en passos de forjats, angles v ius i tots
aquells elements que presentin discontinuitats o que  no garanteix in l'adherència. Col.locada se-
gons instruccionsd el fabricant.

DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
05.09 m   Cèrcol.29cm,peça 30x19x29cm ceràmica alleugerida                10,78

Cèrcol de  29 cm de gruix  de peça de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat
amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col.locat segons instruc-
cionsd del fabricant.

DEU  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
05.10 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre unidireccional               17,17

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional amb tauler de fusta de pi, so-
bre entramat desmuntable

DISSET  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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05.11 m2  Sostre 24+5cm semibigueta formigó pretensat                     33,17
Sostre de 24+5 cm, amb revoltó ceràmic i semibiguetes de formigó pretensat, intereixos 0.7 m,
amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles elec-
trosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de d, i una quantia de 0.085 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/I
abocat amb bomba. m2 superfície realment executada sense incloure els cèrcols

TRENTA-TRES  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
05.12 kg  Acer b/corrugades B 500 S p/armadura cèrcol                     1,04

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

UN  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
05.13 m3  Formigó per cèrcol  HA-25/B/10/IIa,bomba                        82,62

Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màx ima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

VUITANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
05.14 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist       27,15

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó
vist

VINT-I-SET  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
05.15 kg  Acer b/corrugades B 500 S p/armadura llosa                      1,08

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

UN  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
05.16 m3  Formigó per llosa  HA-25/B/10/IIa,bomba                         79,12

Formigó per a lloses, HA-25/B/0/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

SETANTA-NOU  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
05.17 m2  Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm                 15,37

Paredó recolzat div isori de 7.5 cm de gruix , de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.lo-
cat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

QUINZE  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
05.18 m2  Envà recolzat divis.4cm supermaó 50x20x4cm                      9,16

Envà recolzat div isori de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

NOU  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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CAPITOL 06  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES                      
06.01 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
06.02 m   Cèrcol bloc formigó 40x20x20                                    6,57

Cèrcol de  20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares
vistes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra graníti-
ca, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

SIS  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
06.03 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
06.04 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
06.05 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
06.06 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
06.07 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
06.08 m2  Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm                 15,37

Paredó recolzat div isori de 7.5 cm de gruix , de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.lo-
cat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

QUINZE  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
06.09 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
06.10 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist       27,15

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó
vist

VINT-I-SET  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
06.11 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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06.12 m3  Formigó p/llosa, HA-25/P/10/IIa                                 81,46
Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 10
mm, abocat amb qualsevol mitjà

VUITANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
06.13 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
06.14 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
06.15 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
06.16 u   Tancament frontal patis gats acer galvanitzat en calent         294,79

Tancament frontal de pati de gats 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
portes,  tanques de portes, cadenat,  les soldadures, fixacions  al suport  i totes les ajudes ne-
cessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

DOS-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
SETANTA-NOU CÈNTIMS

06.17 u   Tancament posterior patis gats acer galvanitzat en calent       235,79
Tancament posterior de pati de gats 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.

DOS-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS

06.18 u   Tancament superior patis gats acer galvanitzat en calent        358,26
Tancament superior de pati de gats amb perfileria d'acer 50x50x3 mm recolzada sobre angulars
40x4 collats a les parets i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, se-
gons 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.

TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS

06.19 u   Tancament frontal boxes recepció                                252,05
Tancament frontal boxes zona recepció animals amb perfileria d'acer 40x40x3 mm i xarxa elec-
trosoldada D. 5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la
DF. Inclou les portes, tanques de portes, cadenat, tolves extraibles, soldadures, fixacions, i totes
les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintu-
ra galvànica.

DOS-CENTS CINQUANTA-DOS  EUROS amb CINC
CÈNTIMS
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06.20 u   Tancament superior boxes recepció                               116,46
Tancament superior boxes recepció amb perfileria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosoldada D.
5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou
dadures i fixacions  al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el
repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

CENT SETZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
06.21 u   Tancament lateral mòbil boxes recepció                          105,02

Tancament lateral ex traible boxes gàbies recepció  amb perfileria d'acer 30x30x2 mm i xarxa
electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions
de la DF. Inclou  els mecanismes de fixació, ancoratges i totes les ajudes necessàries per al seu
correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

CENT CINC  EUROS amb DOS CÈNTIMS
06.22 u   Perfil U inox. separacions mòbils gàbies recepció               26,52

Perfils U inoxidable 40x40 collats al suport com a base per els tancaments mòbils de laes gàbies
de recepció.

VINT-I-SIS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
06.23 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

06.24 u   Entarimat llates fusta pi cuperitzada                           65,80
Entarimarimat composat de llistons de fusta de pi cuperitzada, resistent a l'aigua, amb base de
rastrells de la mateixa fusta per adaptar-se als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que
sigui extraïble i fàcilment netejable.

SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 07  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE                    
07.01 m   Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 1,23 m. d'altura nominal*        34,78

Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 1.23 m. d'altura nominal (1.30 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.

TRENTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
07.02 m   Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,03 m. d'altura nominal         44,71

Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,03 m. d'altura nominal (2.10 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.

QUARANTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
07.03 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

07.04 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

07.05 u   Porta 4,00x2,00 m amb malla Nyflor                              1.561,82
Porta practicable de 4,0 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
suport i reforços de la fulla (creus de Sant Andreu) per les seves grans dimensions. Inclou la rea-
lització de forats en els suport d'obra o formigó, els perfils necessaris de suport, el muntatge i la fi-
xació de tots els ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN  EUROS amb
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

07.06 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
07.07 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
07.08 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

 Pàgina 11



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

QUADRE DE PREUS 1
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

07.09 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
07.10 u   Conjunt porta xapa amb bastidor, remats i fixacions             212,37

Conjunt de porta metàl.lica galvanitzada prelacada color a escollir per la DF d'una fulla batent, per
a una llum aprox. de 80x210 cm. Inclou estructura i bastiments de suport i part proporcional de
xapa per remats. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.

DOS-CENTS DOTZE  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 08  COBERTES EDIFICI                                                
08.01 m2  Coberta invertida no transitable                                46,51

Coberta invertida no transitable, amb formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat,
de densitat 500 kg/m3,  impermeabilització amb membrana de 5.9 kg/m2 de dues làmines de be-
tum asfàltic modificat LBM(APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adheri-
des en calent, prèvia imprimació, làmina separadora de feltre de polipropilè, aïllament amb pla-
ques de poliestirè ex truït de densitat mínima 35 kg/m3 (tipus IV segons UNE 92-115) de 40 mm
de gruix,  i cantell preparat amb encaix, col.locades sense adherir  i acabat de terrat amb capa
de protecció de palet de riera. m2 de superfície realment executada sense incloure elements es-
pecials (minvells, aiguafons, etc.)

QUARANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
08.02 m2  Coberta  no transitable                                         47,22

Coberta no transitable amb aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments
de poliuretà de densitat 35 kg/m3,
formació de pendents de formigó lleuger d'argila expandida de 150 a 175 kp/cm2 de resistència a
la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 8 cm de gruix mig.
 capa de nivellació de morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de gruix  2
cm acabat remolinat, impermeabilització amb membrana de dues làmines de densitat superficial
7.7 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM(SBS)-50/G amb doble armadura FV de
feltre de fibra de v idre de 50 g/m2+FP de feltre de polièster de 130 g/m2 i tractament antiarrels so-
bre làmina bituminosa d'ox iasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de v idre de 60 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació. Acabat d'autoprotecció mineral color vermell teula. m2 de
superfície realment executada sense incloure elements especials (minvells, aiguafons, etc.)

QUARANTA-SET  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
08.03 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
08.04 m   Matarracó,r=6cm morter 1:6                                      6,35

Matarracó de radi aprox imat 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165 l

SIS  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
08.05 m2  Reforç puntual membr.LBM(SBS)-40-FV 50g/m2+FP 130g/m2,adh.calent 37,87

Reforç puntual de membrana, amb una làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV amb arma-
dura de feltre de fibra de v idre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2,
adherida en calent, prèv ia imprimació

TRENTA-SET  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
08.06 m   Minvell encast.,rajola trencaaig.sob/encadellat ceràm.,col.mort* 14,76

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encade-
llat ceràmic, col.locades amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

CATORZE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
08.07 m   Minvell fixat parament,ac.galv. 0.7mm,desen=45cm,col.fix.mecàniq 9,16

Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, preformada i de 45
cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques

NOU  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
08.08 m   Remat-goteró alumini 2 peces                                    13,28

Remat de tela asfàltica i goteró en cantells de voladissos, format per dues peces linials d'alumini
plegat prelacat collades al suport de formigó sobre  imprimació asfàltica  amb amb fixacions
mecàniques  i entre sí amb fixacions mecàniques i silicona, segons plànol de detall i instruccions
de la DF. Color igula a la fusteria.

TRETZE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
08.09 u   Bunera  goma termoplàs.,d140mm,antigrava,adh.sob/làm.bitum.     66,46

Bunera  de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

SEIXANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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08.10 u   Tub pas conductes polipropilé D. 150-200                        17,77
Tub per a pas de conductes, de polipropilé de 150-200 mm de diàmetre i 40-60 cm d'alçària, en-
castat en el forjar en el moment de formigonar, en previsió de passos d'instal.lacions de la cober-
ta. Inclou, si és el cas,  tapa estanca a la part superior en previsió de futures instal.lacions.

DISSET  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
08.11 m   Obertura regata paret maó cal.,m.mec.,tapada morter 1:4         2,93

Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

DOS  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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CAPITOL 09  COBERTES BOXES                                                  
09.01 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
09.02 m2  Coberta fibrocim.color argila,onda gran,  Laprox=3,6m           21,42

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 2,00 m de llargada solapades i
segellades amb massilla de poliuretà o similar.

VINT-I-UN  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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CAPITOL 10  IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT EDIFICI                          
10.01 m2  Membrana 1 làm.3.8kg/m2,LBM(SBS)-40-FV-100g/m2*                 11,46

Membrana d'una làmina de densitat superficial 3.8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat
LBM(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de v idre de 100 g/m2, col.locada sobre làmina
separadora

ONZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
10.02 m2  Aïll.amorf projec. g=4cm poliuretà 35kg/m3                      9,42

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

NOU  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
10.03 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
10.04 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
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CAPITOL 11  IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES                            
11.01 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
11.02 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
11.03 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
11.04 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
11.05 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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CAPITOL 12  REVESTIMENTS I PINTURA EDIFICI                                  
12.01 m2  Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,morter ciment 1:4           12,61

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,deixat de regle

DOTZE  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
12.02 m2  Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,morter ciment 1:4,remolinat 13,68

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
12.03 m2  Arrebossat reglejat,vert.ext., h>3m,morter mixt 1:0.5:4,remolina 17,37

Arrebossat reglejat sobre parament vertical ex terior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

DISSET  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
12.04 m2  Arrebossat bona vista,horit.ext., h>3m,morter mixt 1:0.5:4,remol 23,48

Arrebossat a bona v ista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb mor-
ter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

VINT-I-TRES  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
12.05 m2  Armadura p/arrebossat,malla fv+PVC,10x10mm,217g/m2              4,66

Armadura per a arrebossats amb malla de fibra de v idre revestida de PVC de 10x10 mm, amb
un pes mínim de 217 g/m2

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
12.06 m2  Enguixat reglejat,vert.int.h<3m,YG,lliscat YF                   6,71

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
YG, acabat lliscat amb guix YF

SIS  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
12.07 m2  Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,YG,lliscat YF*                 8,01

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix
YG, acabat lliscat amb guix YF

VUIT  EUROS amb UN CÈNTIMS
12.08 m   Protecció cantonera alumini                                     2,27

Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix  i 25 mm de desenvolupament

DOS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
12.09 m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència                       17,08

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16
a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu

DISSET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
12.10 m2  Cel ras de cartró-guix de 10 mm.                                14,71

Cel ras amb plaques de guix  laminat per a revestir de 10 mm de gruix sistema fix  amb entramat
ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou tots els accessoris i ajudes necessa-
ries per el seu correcte muntatge, així com 'encintat i massillat dels junts, a punt de pintar.

CATORZE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
12.11 m2  Cel ras guix laminat 10mm,vinílic,120x60cm,desmunt.,entram.vist, 13,16

Cel ras amb plaques de guix  laminat de 10 mm amb acabat v inílic, de 120x60 cm sistema des-
muntable amb entramat v ist i suspensió autoanivelladora de barra roscada

TRETZE  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
12.12 m2  Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.               3,24

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

TRES  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
12.13 m2  Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.*              6,56

Pintat de parament vertical ex terior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una ca-
pa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

SIS  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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12.14 m2  Pintat base vert.ext.ciment,plàstica.*                          2,87
Pintat de parament vertical ex terior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una ca-
pa de base.

DOS  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
12.15 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
12.16 m2  Pintat horitz.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.             7,08

Pintat de parament horitzontal ex terior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

SET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
12.17 m2  Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             3,68

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segella-
dora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

TRES  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
12.18 m2  Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat*          4,20

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

QUATRE  EUROS amb VINT CÈNTIMS
12.19 m2  Pintat pilar 1perfil acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acab.      13,90

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant ti-
pus Ibofer de Cemarksa o similari dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

TRETZE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
12.20 m2  Pintat porta fusta,laca.,1insecticida+1segelladora+2acab.       13,74

Pintat de portes cegues de fusta, amb laca aplicada amb rodet, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

TRETZE  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
12.21 m2  Pintat  acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab.                   12,17

Pintat de superfícies cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

DOTZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
12.22 m2  Pintat de barana/reixa d'acer,esmalt sint.,2 capes d'imprimació 12,17

Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació aprox , amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

DOTZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
12.23 m   Pintat tub coure,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.<2'diàm.màx.*    2,86

Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de
2 ' de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la DF segons mostres.

DOS  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
12.24 m   Coronament paret 30 cm,p.artif.blanca,polida                    29,39

Coronament de paret de 20 a 30 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, poli-
da, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l

VINT-I-NOU  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
12.25 m   Escopidor 30cm peça morter de ciment blanc                      20,32

Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara v ista
de 30x24x4, col.locada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. In-
clou la formació del suport de l'escopidor en pendent.

VINT  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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CAPITOL 13  REVESTIMENTS I PINTURA BOXES                                    
13.01 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
13.02 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
13.03 m2  Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,morter ciment 1:4           12,61

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,deixat de regle

DOTZE  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
13.04 m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència                       17,08

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16
a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu

DISSET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
13.05 m   Escopidor 30cm peça morter de ciment blanc                      20,32

Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara v ista
de 30x24x4, col.locada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. In-
clou la formació del suport de l'escopidor en pendent.

VINT  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
13.06 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
13.07 u   Repises gateres fusta cuperitzada                               25,13

Repises per els gats de fusta de pi cuperitzada, de mides aprox imades 120x40x4, collades a pa-
ret amb escaires galvanitzats. Segons plànol de detall i istruccions de la DF.

VINT-I-CINC  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
13.08 u   Entarimat llates de fusta cuperitzada                           71,73

Entarimat a base de llistons de fusta de pi cuperitzada, reistent a l'aigua, amb base de rasterlls de
la mateixa fusta per adaptar-la als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que sigui extraïble
i fàcilment netejable.

SETANTA-UN  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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CAPITOL 14  PAVIMENTS EDIFICI                                               
14.01 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
14.02 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
14.03 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
14.04 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
14.05 m2  Solera formigó HA-25/P/20/I,G=15cm                              13,26

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix

TRETZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
14.06 m2  Paviment gres porcelànic                                        27,81

Paviment de rajola de gres porcelànic,  col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou pe-
ces especials per als marxapeus, graons, etc.

VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
14.07 m2  Paviment gres rústic                                            27,03

Paviment de rajola de gres rústic esmaltat de forma rectangular,  amb junta de  5 a 8 mm col.lo-
cat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou peces especials per als marxapeus, graons,
etc. Models segons mostres a definir per la DF.

VINT-I-SET  EUROS amb TRES CÈNTIMS
14.08 m   Sòcol rajola gres rústic                                        4,61

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, tipus 1, de 10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhe-
siu

QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 15  PAVIMENTS BOXES                                                 
15.01 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
15.02 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
15.03 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m                         22,06

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi o
fenòlic.

VINT-I-DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
15.04 m2  Solera formigó HM-20/P/20/I,G=15cm                              13,16

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 17 cm de gruix

TRETZE  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
15.05 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
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CAPITOL 16  PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS                                     
16.01 m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              25,68

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %  del PM

VINT-I-CINC  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
16.02 m3  Base sauló,estesa+picon.98%PM                                   21,36

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %  del PM

VINT-I-UN  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
16.03 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
16.04 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
16.05 m   Vorada recta form.,17x28cm,sob/base form.HM-20/P/40/I h=25-30cm, 23,00

Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

VINT-I-TRES  EUROS
16.06 m2  Paviment formigó  HA-25/B/10/IIIa+E 15 cm                       15,46

Paviment de formigó HA-25/B/10/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 acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. 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 dilata-
ció, segons especejament del plànol de pav iments.

QUINZE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
16.07 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
16.08 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
16.09 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
16.10 m3  Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.man., reglejat          66,18

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat

SEIXANTA-SIS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
16.11 m   Rigola a=40cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort.1:2:10 14,32

Rigola de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

CATORZE  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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CAPITOL 17  FUSTERIA I ENVIDRAMENTS INTERIOR EDIFICI                        
17.01 u   Porta int.practicable de fusta  35mm,c.llises 85-75 cmx203      210,44

Porta practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per a pintar, de 35 mm de gruix,
de cares llises i estructura interior de fusta, full de 85-75 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bas-
timent de paredó o envà de fusta de pi roig per a pintar, folrat de bastiment de base de paredó, de
fusta  o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm
de gruix i de fins 150 mm d'amplària. Inclou ferramentes, pany i manetes d'alumini matisat, se-
gons plànol de detall i instruccions de la DF.

DOS-CENTS DEU  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

17.02 u   Porta xapa galvanitzada 1bat.,80x210cm                          177,51
Porta xapa metàl.lica galvanitzada prelacada, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm,
col.locada. Inclou remats laterals segons instruccions de la DF.

CENT SETANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-UN
CÈNTIMS

17.03 u   Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.llises 240/250 cmx210      669,83
Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar, de 45 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 240-250 cm d'amplària i de 210cm
d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega amb paret, folrat de bastiment i guia
amb fusta  o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9
mm de gruix . Inclou guia tipus Klein, faldó per ocultar de DM, pany i tiradors d'lumini matisat, se-
gons plànol de detall i instruccions de la DF.

SIS-CENTS SEIXANTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

17.04 u   Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.llises 90 cmx210           307,08
Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar amb finestre horit-
zontal per a rebre v idre, de 45 mm de gruix , de cares llises i estructura interior de fusta, full de
85-90 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega
amb paret, folrat de bastiment i guia amb fusta  o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a
pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix. Inclou guia tipus Klein, faldó de DM, pany i
tiradors d'lumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.

TRES-CENTS SET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
17.05 m2  Porta vidriera entr.p/pintar,batent/fixa,g=45mm                 196,63

Conjunt porta v idriera practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per pintar, tarja
lateral i superior fixa, de 45 mm de gruix  preparada per a rebre v idre 6+6, amb bastiment de fusta
per a pintar, tapajunts entre fulls i amb l'obra, tancaportes aeri, pany, manetes d'alumini matisat i
ferramentes de penjar, segons disseny de projecte i instruccions DF. Totalment acabada segons
planol de detall.

CENT NORANTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

17.06 m2  Vidr.lam.segur.2 llunes,G=4+4mm,resist.imp.A,col.llistó vidre   50,76
Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, col·locat amb llistó de v idre sobre
fusta, acer o alumini

CINQUANTA  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
17.07 m2  Mirall de lluna incolora G=5mm,col.adh.sob/taul.fusta           54,52

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta o mecànicament
sobre el parament, segons instruiccionsd e la DF.

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS
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CAPITOL 18  FUSTERIA I ENVIDRAMENTS EXTERIOR EDIFICI                        
18.01 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2                   161,65

Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferramenta d'accio-
nament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons
resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base,  tubs d'unió  si
fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.

CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

18.02 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2*               115,58
Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracitaamb ferramenta d'accio-
nament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior
segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base, tubs
d'unió  si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.

CENT QUINZE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
18.03 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra>=2,5-4,5m2             110,85

Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferramenta d'accio-
nament amb maneta, per a un buit d'obra de mes de 2,5 m2 fins a 4,5 m2, classificació
A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig.  Inclou elements de ventilació  permanent, basti-
ment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall

CENT DEU  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
18.04 m2  Tancament ext.fix alum.anod.                                    82,66

Tancament ex terior fix  d'alumini anoditzat co0lor atracita classificació A0/E2/V1 o superior se-
gons resultats d'assaig.  Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Total-
ment acabada segons planol de detall

VUITANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
18.05 M2  Vidre seguretat + cambra ,6+6, 6,4                              127,43

VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES INCOLORES DE 6+6 MM DE
GRUIX A L'EXTERIOR, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA A L'IMPACTE MA-
NUAL NIVELL B, CAMARA DE 6 MM. I VIDRE INTERIOR DE 4 MM.COL.LOCAT SO-
BRE ALUMINI AMB SEGELLAT DE CORDÓ PREFABRICAT.

CENT VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

18.06 m2  Vidr.aïlla.2 llunes,g=4mm+cambra 8mm,col.llistó vidre           43,90
Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix  cada una i cambra d'aire de 8 mm, col.lo-
cat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

QUARANTA-TRES  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
18.07 m   Reixa alumini 15 cm amplada                                     27,43

Reixa alumini 15  cm amplada en tarja vertical exterior, del mateix color que la fusteria. Inclou
bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de de-
tall

VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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CAPITOL 19  FUSTERIA I ENVIDRAMENTS BOXES                                   
19.01 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2                   161,65

Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferramenta d'accio-
nament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons
resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base,  tubs d'unió  si
fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.

CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

19.02 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2*               115,58
Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracitaamb ferramenta d'accio-
nament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior
segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base, tubs
d'unió  si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.

CENT QUINZE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
19.03 m2  Vidr.aïlla.2 llunes,g=4mm+cambra 8mm,col.llistó vidre           43,90

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix  cada una i cambra d'aire de 8 mm, col.lo-
cat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

QUARANTA-TRES  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 20  PROTECCIONS                                                     
20.01 m2  Reixa fixa passamans horitzontals                               98,73

Reixa fixa de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aprox imades 50x5
mm, segons projecte i instruccionsd de la DF. Inclou tots els elements de fixació i ajudes neces-
saris. Color igual a la fusteria d'alumini

NORANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
20.02 m2  Reixa corredora passamans horitzontals                          251,45

Reixa correrdora de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aprox imades
50x5 mm, segons projecte i instruccionsd de la DF. Inclou guies de penjar amb perfil metàl.lic de
sustentació i ocultació guia, guiatge inferior i tots els elements de fixació i ajudes necessaris. Se-
gons plànol  de detall i instruccions de la DF. Color igual a la fusteria d'alumini.

DOS-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb
QUARANTA-CINC CÈNTIMS

20.03 M   BARANA INOX                                                     121,82
BARANA METAL.LICA  FORMADA PER UN PASSAMA DE RODO D'ACER  DE D 50
MM I 2 MM DE GRUIX, SUPORTS DE PASSAMÀ 20X50 CADA 100-150 CM.,  INCLOS
PLAQUES D'ANCORATGE INOX, COL.LOCADA. TOT EN ACER  INOXIDABLE AISI
316.

CENT VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 21  INST. D'EVAQUACIÓ EDIFICI                                       
21.01 u   Bunera  PVC rígid,d125mm,plana,fix.mecàniques                   40,28

Bunera  de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col.locada amb fixacions mecàni-
ques

QUARANTA  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
21.02 m   Desg.ap.sanitari de tub polipropilé C D=50mm                    13,67

Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilé, sèrie C de D 50 mm, fins a baixant, caixa o cla-
vegueró

TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
21.03 m   Baixant polipropilé C,D=110mm,fix.mec.brides                    19,29

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

DINOU  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
21.04 m   Clavegueró polipropilé C,D=110mm                                20,82

Clavegueró amb tub de polipropilé de D 110 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protec-
ció de formigó. Encastat sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del
tub.

VINT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
21.05 m   Clavegueró polipropilé C,D=160mm                                23,91

Clavegueró amb tub de polipropilé de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protec-
ció de formigó. Encasta  sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del
tub.

VINT-I-TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
21.06 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

21.07 m   Obertura regata paret maó                                       3,97
Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

TRES  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
21.08 m   Xemeneia circular acer cor ten D=160mm                          299,96

Xemeneia circular d'acer cor-ten , de 160 mm de diàmetre de  tub rígid encastat i muntada superfi-
cialment, amb barret d'extracció model A/24-H de la casaRixab del mateix  material.

DOS-CENTS NORANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 22  INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS                                 
22.01 u   Bunera  PVC rígid,d125mm,plana,fix.mecàniques                   40,28

Bunera  de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col.locada amb fixacions mecàni-
ques

QUARANTA  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
22.02 m   Baixant polipropilé C,D=110mm,fix.mec.brides                    19,29

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

DINOU  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
22.03 m   Clavegueró polipropilé C,D=160mm                                23,91

Clavegueró amb tub de polipropilé de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protec-
ció de formigó. Encasta  sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del
tub.

VINT-I-TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
22.04 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
22.05 m   Clavegueró form.encadellat D30cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tub 29,54

Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 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-NOU  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
22.06 u   Pericó sifòn. regist.,50x50cmx50-100cm,maó calat                173,10

Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 50x50 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

CENT SETANTA-TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS
22.07 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

22.08 u   Pou circ. D100cm  H=2m + accessoris                             676,47
Pou de registre sifónic de fins 2m. d'alçada  format per:
Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix  mínim i de planta
1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. 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 formigo-
nera 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 bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de
registre de fosa grisa,de 145 kg de pes, i graó 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.

SIS-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb QUARANTA-SET
CÈNTIMS

22.09 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
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22.10 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
22.11 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
22.12 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 23  INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR                                      
23.01 m   Clavegueró form.encadellat D30cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tub 29,54

Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 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-NOU  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
23.02 m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D30cm,15cm HM-20/P/20/I       10,07

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 30 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

DEU  EUROS amb SET CÈNTIMS
23.03 m   Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 10cm*    45,07

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

QUARANTA-CINC  EUROS amb SET CÈNTIMS
23.04 m   Bastiment llum=50cm p/interc.,A/37-B 80x80x8mm,traves,morter*   33,53

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

TRENTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
23.05 u   Reixa practic. p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm,ancor.form.*   95,91

Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada
ancorada al formigó

NORANTA-CINC  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
23.06 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
23.07 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
23.08 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
23.09 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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23.10 u   Pou circ. D100cm  H=3m + accessoris                             863,20
Pou de registre sifónic de fins 3 m. d'alçada  format per:
Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix  mínim i de planta
1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. 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 formigo-
nera 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 bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de
registre de fosa grisa,de 145 kg de pes, i graó 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.

VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb VINT CÈNTIMS
23.11 m   Drenatge tub ranur.PVC D=110mm,reblert mat.filtr.*              18,31

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per so-
bre del dren

DIVUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
23.12 u   Connexió a pou clavegueram existent*                            184,62

Connexionat amb clavegueram públic composat per els següents treballs: Enderroc del paviment
existent  en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, Crea-
ció de forat en pou existen per l'empalmament del clavegueram, terraplenat i piconatge en rases i
pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del
PN, càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador amb cànnon inclòs.

CENT VUITANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS
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CAPITOL 24  INST. DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS                           
24.01 u   Estació depuradora Biobca-200                                   15.188,00

Estació depuradora Biobca-200 de la casa Biotrit, basada en el principi d'ox idació total, per a 200
usuaris (o equivalent), amb les següents característiques: volum total d'igües usades per usua-
ri/dia=150, volum total per dia=30m3, cabal mig diari sobre 24h=1,25m3/h, cabal punta esti-
mat=3,75 m3/h, DBO5 per ususari i dia=60 grs, DBO5 total per dia=12kg, volum d'aireació ne-
cessari per a la depuració=3,30 m3,  càrrega volúmica=360 grs/m3. Inclou reixa de desbast ma-
nual, quadre elèctric i posta en marxa.

Dimensions de l'estació depuradora:diàmetre=3.0 m., longitud=7,6m., volum de l'estació= 53.900
L.

Característiques de la zona de decantació: Dimensions=1.5x3,28m., superfície=4,92 m2, vo-
lum=16,27 m3, velocitat ascensional calculada sobre el cabal màxim=0.76m/h, velocitat ascen-
sional calculada sobre cabal mig=0.25 m/h, factor de càrrega sobre cabal màx.=4.34 h.

Manteniment i explotació:
a) Depuradora biològica:
potència soplant=2,2Kw, potència total absorbida=2,5Kw, temps de funcionament per dia=7,5h,
energia consumida per dia=16,5Kw/h, corrent trifàsica 220-380 V - 50 Hz.
b) Recirculació de fangs:
potència grup motobomba=0.75, temps de funcionament diari=7,5h, energia consumida per dia=
5,6Kw/h
c)Balanç anual
energia total consumida=8.066 Kw/h, energia consumida per usuari=40 Kw/h
d) Manteniment setmanal
netejar la reixa de desbast, observació dels aparells, comprovació del quadre elèctric, concentra-
ció de fangs activats.
e) Buidat de llots:
Es preveu un buidat trimestral de10m3 amb camió cisterna.

QUINZE MIL CENT VUITANTA-VUIT  EUROS
24.02 u   Dipòsit 30 m3 d'acumulació d'aigües netes                       4.734,00

Dipòsit d'acumulació d'augües netes de 30 m3 de capacitat , construït en PRFV.

QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE  EUROS
24.03 u   Rotofiltre                                                      5.688,00

Filtre rotatori de neteja automàtica.

CINC MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS
24.04 u   Equip de cloració                                               862,00

Instal.lació per a la cloració d'aigüees ja tractades per la depuradora, per a la seva reutilització
per a regar i netejar el centre.

VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS
24.05 u   Caseta prefabricada PRFDV soplant i quadre elèctric de maniobra 2.262,00

Caseta per al soplant i quadre elèctric de maniobra.

DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS
24.06 u   Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca                             2.666,00

Bomba de pressió de 5 m3/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de manio-
bra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a
impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons
càlculs del cabal detallats a la memòria.

DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS
24.07 u   Transport de la totalitat dels components de la instal.lació    408,00

Transport de la totalitat de la instal.lació amb camió pluma i col.locació dels equips en el sue lloc
a l'obra.

QUATRE-CENTS VUIT  EUROS
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24.08 u   Ajudes necessàries per a la instal.lació completa               624,38
Ajudes necessària per a la instal.lació completa del sistema de  depuració i reciclatge de l'aigua
(moviments de terres, connex ionat amb la xarxa ex istent i totes les ajudes necessàries).

SIS-CENTS VINT-I-QUATRE  EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

24.09 m3  Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.                5,49
Excavació de  fins a 6.0
m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

CINC  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
24.10 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN                36,28

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació  (segons plànols de detall i instruc-
cions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN

TRENTA-SIS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
24.11 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
24.12 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
24.13 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
24.14 m   Paret arqueta 100x100cm,G=14cm,maó calat                        211,89

Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

DOS-CENTS ONZE  EUROS amb VUITANTA-NOU
CÈNTIMS

24.15 u   Solera form.HM-20/P/20/I G=15cm,planta 1.15x1.15m               16,78
Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.15x1.15 m

SETZE  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
24.16 u   Bast.+tapa per arqueta registrefosa grisa,D70cm,145kg           161,71

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

CENT SEIXANTA-UN  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 25  INST. LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIXETES EDIFICI         
25.01 m   Tub coure d13-15mm,g=1mm,soldat                                 6,40

Tub de coure de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , soldat per capil.laritat i col.locat
encastat o v ist.

SIS  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
25.02 m   Tub coure d16-18mm,g=1mm,soldat                                 7,73

Tub de coure de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , soldat per capil.laritat i col.locat
encastat o v ist.

SET  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
25.03 m   Tub coure dn22-24mm,g=1mm soldat                                9,50

Tub de coure de 20 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , soldat per capil.laritat i col.locat
encastat o v ist.

NOU  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
25.04 m   Tub coure dn26-28mm,g=1mm soldat                                10,34

Tub de coure semidur de 25 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

DEU  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
25.05 m   Tub coure dn35-37mm,g=1mm soldat                                12,16

Tub de coure de 30 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat superficialment

DOTZE  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
25.06 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
25.07 m   Tub polipropilè d50mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.      6,87

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

SIS  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
25.08 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

25.09 u   Pericó 57x57x125cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra 76,11
Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

SETANTA-SIS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
25.10 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 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
25.11 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,col.mort.1 51,54

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

CINQUANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

25.12 u   Plat dutxa porcel.vitrif.,800x800mm,blanc                       67,57
Plat de dutxa de porcellana amb acabat v itrificada, de 800x800 mm, de color blanc, tipus 2,
col.locat sobre el pav iment.

SEIXANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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25.13 u   Aixetes i complements per a dutxa                               101,21
Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements:
Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2' i sortida de 1/2'.
Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2.
Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2', de llautó cromat, tipus 2.
Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2', d'alumini anoditzat, tipus 2.
Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2.
Totalment muntat i en perfecte funcionament.

CENT UN  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
25.14 u   Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó,d30mm,sold.ramal plom          36,14

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de polipropilé D.40 mm, connecatat
a un ramal de polipropilé.

TRENTA-SIS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
25.15 u   Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,col.mural                         40,35

Lavabo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col.lo-
cat amb suports murals

QUARANTA  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
25.16 u   Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,encast.taulell.                   59,02

Lavabo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, en-
castat a un taulell, model Neoselene de la casa Roca.

CINQUANTA-NOU  EUROS amb DOS CÈNTIMS
25.17 u   Aixeta temporitzada .lavabo,munt.s/taule.,cromat                73,73

Aixeta temporitzada per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets

SETANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
25.18 u   Desguàs recte lavab.,llautó,d1'1/4,roscat sifó llautó crom.     13,76

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de d 1'1/4, roscat a un sifó
de llautó cromat

TRETZE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
25.19 u   Sifó botella lavab.,llautó cromat,1'1/4,enllaç d30mm,sold.ramal 15,75

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de d 1'1/4 amb enllaç de d 30 mm, soldat a un ra-
mal de plom

QUINZE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
25.20 u   Inodor porcelana blanc amb cisterna                             231,37

Inodor de porcellana v itrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col.locat amb fixacions murals i con-
nectat a la xarxa d'evacuació

DOS-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-SET
CÈNTIMS

25.21 u   Safareig gres blanc brillant                                    128,99
Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeix idor integrat, de capacitat útil <35 l, de color blanc,
tipus 2, col.locat amb suports murals

CENT VINT-I-VUIT  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
25.22 u   Aixeta per a safareig                                           18,86

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, amb instal.lació muntada superficialment, de llautó cromat,
tipus 2, amb entrada de 1/2'

DIVUIT  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
25.23 u   Desguàs recte p/aigüera, d40mm,connec.ramal/sifó                11,69

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeix idor, tap i cadeneta incorporats, de polipropilé, de d 40
mm, connectat a un ramal o a un sifó de polipilé

ONZE  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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25.24 u   Sifó botella 1pica, d40mm,connec.ramal                          7,43
Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de polipropilé, de d 40 mm, connectat a un ramal de poli-
propilé

SET  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
25.25 u   Abocador porcellana blanc                                       77,61

Abocador de porcellana v itrificada amb alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col.locat so-
bre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

SETANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
25.26 u   Fluxor abocador                                                 91,11

Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrre-
ga integral incorporats, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'

NORANTA-UN  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
25.27 u   Reixa de protecció per abocador                                 37,82

Reixa cromada i protecció de goma,muntat a abocador de goma v itrificada,tipus 2

TRENTA-SET  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
25.28 u   Encastada,cromat,t2,sortida 1/2',1/2'                           21,06

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida   de diàmetre 1/2' i entrada  de
1/2'

VINT-I-UN  EUROS amb SIS CÈNTIMS
25.29 u   Encastada,cromat,t2,sortida 3/4',3/4'                           27,33

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida   de diàmetre 3/4' i entrada  de
3/4'

VINT-I-SET  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
25.30 u   Encastada,cromat,t2,sortida 1',1'                               27,33

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida   de diàmetre 1' i entrada  de 1'

VINT-I-SET  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
25.31 u   Complements lavabos                                             149,98

Complements de lavabos formats pels següents elements:
portarrotlles per als WC (3u), tovalloler en els lavabos i i en la dutxa (3u), tot acabat cromat. Se-
gons instruccionsd e la DF.

CENT QUARANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS

25.32 u   Complements lavabos adaptats                                    137,46
Conjunt complet de barres i accessoris per a bany adaptat.

CENT TRENTA-SET  EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

25.33 m   Obertura regata paret maó                                       3,97
Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

TRES  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
25.34 u   Formació encast petits elem.paret maó                           5,55

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix  YG o morter de ciment M-80

CINC  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 26  INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR          
26.01 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
26.02 m   Tub polipropilè d32mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.      4,15

Tub de polipropilè a pressió de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat en rasa

QUATRE  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
26.03 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
26.04 m   Tub polipropilè d50mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.      6,87

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

SIS  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
26.05 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
26.06 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

26.07 u   Aixetes i complements per a dutxa                               101,21
Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements:
Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2' i sortida de 1/2'.
Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2.
Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2', de llautó cromat, tipus 2.
Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2', d'alumini anoditzat, tipus 2.
Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2.
Totalment muntat i en perfecte funcionament.

CENT UN  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
26.08 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

26.09 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 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
26.10 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

26.11 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
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26.12 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
26.13 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
26.14 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
26.15 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
26.16 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
26.17 u   Dipòsit 10 m3 d'acumulació d'aigües de la xarxa                 3.098,68

Dipòsit d'acumulació d'augües de la xarxa de subministrament,  de 10 m3 de capacitat , construït
en PRFV, per anar soterrat

TRES MIL NORANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS

26.18 u   Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca                             2.666,00
Bomba de pressió de 5 m3/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de manio-
bra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a
impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons
càlculs del cabal detallats a la memòria.

DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS
26.19 m3  Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.                5,49

Excavació de  fins a 6.0
m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

CINC  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
26.20 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN                36,28

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació  (segons plànols de detall i instruc-
cions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN

TRENTA-SIS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
26.21 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
26.22 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
26.23 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 27  INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA                     
27.01 u   Quadre general de protecció metàl.lic amb porta                 232,97

Quadre general de protecció metàl.lic per a 36 mòduls col.locat superficialment amb porta metàl.li-
ca de la casa Merlin Guerin o similar.

DOS-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS

27.02 u   Quadre escomesa T2                                              531,35
Quadre escomesa T-2 format pels següents elements:
Interruptor diferencial de pot. màx 31,5 Kw, interruptor magnetotèrmic, caixa estanca comptador
activa, caixa estanca comptador reactiva, caixa estanca fussibles, en format vertical o horitzon-
tal.

CINC-CENTS TRENTA-UN  EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS

27.03 u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(IV),ICP                          74,64
Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la
casa Merlin Guerin o similar.

SETANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

27.04 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
27.05 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
27.06 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
27.07 u   Interruptor diferencial 63A,(II),sensib.0.3A                    81,92

Interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pres-
sió, de la casa Merlin Guerin o similar.

VUITANTA-UN  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
27.08 u   Interruptor diferencial 25A,(II),sensib.0.3A                    69,91

Interruptor diferencial de 25A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pres-
sió, de la casa Merlin Guerin o similar.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
27.09 m   Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,quadre                        13,10

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col.locat en
quadre

TRETZE  EUROS amb DEU CÈNTIMS
27.10 m   Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,quadre                        13,35

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col.locat en
quadre

TRETZE  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
27.11 u   Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm                3,26

Bornes de connex ió entrada-sortida aïllats 16 mm, fixatas a pressió.

TRES  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
27.12 u   Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm             3,26

Bornes de connex ió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm, fixatas a pressió.

TRES  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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27.13 u   Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2500mm,d18.3mm,clav.terr.*  74,00
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix  estàndard, de 2500 mm
de llargària i de 18.3 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou grapes especials de connex ió.

SETANTA-QUATRE  EUROS
27.14 u   Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra               69,38

Caixa de connex ió/comprovació de la posta a terra.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
27.15 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
27.16 m   Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.25                            1,07

Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al
xoc 5 i col.locat encastat o grapat

UN  EUROS amb SET CÈNTIMS
27.17 m   Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.36,resist.xoc 5,sob/sostremort 2,25

Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al
xoc 5 i  muntat encastat o grapat.

DOS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
27.18 m   Tub rígid polipropilé dn=ref.29,resist.xoc 5,                   5,67

Tub rígid de polipropilé, de diàmetre nominal referència 29, amb grau de resistència al xoc 5,
muntat superficialment

CINC  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
27.19 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
27.20 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
27.21 m   Conductor coure UNE H07V-R,1x2.5mm2,col.tub                     0,96

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2.5 mm2 i col.locat en
tub

ZERO  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
27.22 m   Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub                       1,12

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col.locat en tub

UN  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
27.23 m   Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,col.tub                       1,70

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col.locat en tub

UN  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
27.24 u   Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,encastada                          3,76

Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, encastada

TRES  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
27.25 u   Caixa deriv.plàstic,d=100mm,prot.norm.,encastada                4,46

Caixa de derivació rodona de plàstic, de 100 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal i
encastada

QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
27.26 u   Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,superfície                         11,08

Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, de superfície

ONZE  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
27.27 u   Caixa deriv. plàstic,100x100mm,prot.norm.,munt.superf.          10,21

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i munta-
da superficialment

DEU  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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27.28 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
27.29 u   Interruptor 10A,t2,encastat                                     16,76

Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.

SETZE  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
27.30 u   Interruptor doble 10A,t2,encastat                               19,62

Interruptor doble de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc d'un element.

DINOU  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
27.31 u   Interruptor+commutador 10A,t2,encastat                          32,58

Interruptor+commutador de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc dos elements.

TRENTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
27.32 u   Commutador 10A,t2,encastat                                      17,32

Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.

DISSET  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
27.33 u   Llumenera estanca,cubeta plàst.1x36W,rect.polièst.,A.F.,IP-55,mu 63,48

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i nombre de fluorescents 1 de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de polièster, A.F., IP-55 i muntada superficialment al sostre, connex io-
nada, amb tub fluorescent col.locat i en perfecte funcionament.

SEIXANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
27.34 u   Llumenera indust.reflec.simèt.,fluoresc.1x36W,rect.,planx.ac.per 46,21

Llumenera industrial amb reflector simètric i nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W, de forma rec-
tangular, amb xassís planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre

QUARANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
27.35 u   Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar               102,78

Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdudes, inclòs
vidre sorrejat de difusor.

CENT DOS  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
27.36 u   Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar planes        170,37

Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdudes, de la
casa Staff, model LF-250, diàmetre 25 cm. alçada 10 cm., inclòs v idre sorrejat de difusor.

CENT SETANTA  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
27.37 u   Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar               90,71

Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar, inclòs v idre sorrejat de difusor.

NORANTA  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
27.38 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
27.39 u   Llumenera emerg./senyal.120-175lúmens,auton.<2h                 71,92

Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens,
de 2 h d'autonomia, com a màx im, muntada superficialment al sostre o paret. Inclou enganx ines
de senyalització.

SETANTA-UN  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
27.40 u   Fanal Iluca Pal-200 UR-37*                                      867,08

Fanal model Pal-200 YUR-37 de la casa Iluca de les següents característiques: columa d'acer
galvanitzat D=210 mm col.locada sobre dau de formigó 0.6x0.6x0.8m, lluminària D=200 mm
L=1295 mm amb difussor transparent i lames. Totalment instal.lat, connexionat, amb els accesso-
ris de muntaje necessaris  i en perfecte funcionament.

VUIT-CENTS SEIXANTA-SET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
27.41 u   Endoll (II),10A,t2,munt.encastat                                12,04

Endoll bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.

DOTZE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

 Pàgina 42



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

QUADRE DE PREUS 1
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

27.42 u   Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble                         16,91
Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc dobles.

SETZE  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
27.43 u   Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble+connexió telefònica     31,43

Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, + presa telefònica tipus RJ-11de 6 contactes, muntat encas-
tat. Inclou placa i marc triples.

TRENTA-UN  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
27.44 u   Endoll (II),25A,t2,munt.encastat                                13,41

Endoll bipolar de 25 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.

TRETZE  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
27.45 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

27.46 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 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
27.47 m   Maó massís per a senyalització col.locat en rasa                1,49

Maó massís per a senyalització cl.locat en rasa.

UN  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
27.48 m   Obertura regata paret maó                                       3,97

Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

TRES  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
27.49 u   Formació encast petits elem.paret maó                           5,55

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix  YG o morter de ciment M-80

CINC  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
27.50 u   Legalització instal.lació elèctrica                             686,28

SIS-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS
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CAPITOL 28  INST. TELEFONIA                                                 
28.01 m   Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.36,resist.xoc 5,sob/sostremort 2,25

Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al
xoc 5 i  muntat encastat o grapat.

DOS  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
28.02 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

28.03 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1 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
28.04 m   Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.25                            1,07

Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al
xoc 5 i col.locat encastat o grapat

UN  EUROS amb SET CÈNTIMS
28.05 m   Cable multifilar de senyal cat. 3                               0,89

Cable multifilar de senyal cat. 3 de 4 parells.

ZERO  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
28.06 m   Obertura regata paret maó                                       3,97

Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

TRES  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
28.07 u   Formació encast petits elem.paret maó                           5,55

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix  YG o morter de ciment M-80

CINC  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 29  INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS                                
29.01 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup 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

29.02 u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       112,93
Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb su-
port a paret

CENT DOTZE  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
29.03 u   Equips de control i transmisió                                  3.901,84

Equips de control i transmisió formats pels següents elements:
Equip vídeo transmisor amb grabació en disc dur de 40 Gb LLENARI per a 4 càmeres, transmi-
sió ADSL control Domos.
Central se seguretat amb teclat i transmisor telefònic Paradox Spectra 1786/1636, 5 zones d'alar-
ma.
Bateria 12 V, 7A.
Armari metàl.lic per tots els elements, de fixació mural i tanca amb clau.
Instal.lació i posada en marxa de tots els elements.

TRES MIL NOU-CENTS UN  EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

29.04 u   Càmara mòbil                                                    3.095,38
Càmara mòbil formada pels següents elements:
Càmara DOMO color SAMSUNG mod. SCC641P motoritzada, zoom, autoiris fixació en pos-
te.
Adaptador port serie telemetria LINE DRIVER
poste bàcul amb placa de base d'acer galvanitzat, alçada = 6m.
Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.

TRES MIL NORANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

29.05 u   Càmeres fixes de recolzament                                    2.286,87
Càmeres fixes de recolzament compostes pels següents elements:
3 Càmeres fixes color d'alta resolució Panasonic amb òptica autoiris varifocal 3-6 mm., model
WVC-240, 480 línies.
3 cabines estanques per a fixació en poste Kit 2-A
1 poste galvanitzat d'alçada 6 m.
Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.

DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb
VUITANTA-SET CÈNTIMS

29.06 u   Detecció alarma edifici                                         366,80
Detecció alarma en edifici composta dels següents elements:
5 detectors infraroigs interior Paradox Digi-50, entubat i cablejat i posta en marxa de tots els ele-
ments.

TRES-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

29.07 u   Detecció alarma perímetre exterior                              3.657,26
Detecció d'alarmes en el perímetre ex terior composta dels següents elements:
6 detectos passius infrarroigs d'exterior cortina 50 m. IS392.
Postes de suport necessaris.
Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.

TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS amb
VINT-I-SIS CÈNTIMS

29.08 u   Avís local d'alarma                                             131,75
Avís local d'alarma coposat dels següents elements:
Sirena ex terior amb av ís acústic i lluminós XTRA.
Entubat i cablejat corresponent i instal.lació i posta en marxa de tots els components.

CENT TRENTA-UN  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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29.09 u   Ordinador pel control remot del sistema                         1.444,54
Ordinador per al control remot del sistema format pels següents elements:
Ordinador Pentium IV, pantalla 15", tarja vídeo 64 Mb, teclat, mouse i altaveus, amb el software
específic.
Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.

MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-QUATRE  EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

29.10 u   Tubs i cables                                                   2.576,46
Tubs i cablejat de la instal.lació, a base de tubs  de polipropilé 63 mm. interior llis, cable mangue-
ra 1000 v . 4x15 mm., cable FTP apantallat, cable v ideo RG-59, Instal.lació i posat en marxa de
tots els elements.

DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS  EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

29.11 m   Obertura regata paret maó                                       3,97
Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

TRES  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
29.12 u   Formació encast petits elem.paret maó                           5,55

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix  YG o morter de ciment M-80

CINC  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 30  INST. ENERGIA SOLAR TÈRMICA                                     
30.01 u   Instal.lació solar tèrmica per acs.                             4.841,78

Instal.lació solar tèrmica per acs, composta pels següents elements:
Pannell solar tipus MADE 4000-E 2,13 m2 sup. (aprox  2x1)
Estructura suport per 2 pannells.
Bomba de circulació del circuit primari.
Central de control electrònic amb dues sondes.
Tanc d'acumulació intercambiador de 300 l.
Caldera termo elèctric de 100 l.
Tanc expansió, purgador, manómetre, vàlvules de control, seguretat i antirretorn. Accessoris de
connexió i muntatge. Totalment instal.lada i en perfecte funcionament. Haurà de disposar de me-
canisme de disperssió de calor a l'estiu per garantitzar l'estabilitat de la instal.lació. Totalment
muntada, comprovada i en perfecte funcionament.

QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

30.02 m   Obertura regata paret maó                                       3,97
Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

TRES  EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
30.03 u   Formació encast petits elem.paret maó                           5,55

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix  YG o morter de ciment M-80

CINC  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
30.04 u   Forat sostre,d=5-20,amb taladr.diamant                          4,74

Forat en sostre de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant

QUATRE  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
30.05 kg  Planxes galvanitzades recolzament plaques solars                2,75

Acer A/42-B en planxes galvanitzades, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura.

DOS  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 31  EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ                                      
31.01 m2  Taulell granit negre sudàfica ,G=20mm,sobre suport mural        145,64

Taulell i faldó de granit negre sudàfrica de 20 mm de gruix , tipus 3, col.locat sobre suport mural i
encastat al parament. Inclou forats aixetes. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

31.02 u   Formació forat taulell pedra gtranítica                         69,36
Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de for-
ma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

SEIXANTA-NOU  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
31.03 u   Placa senyal.int.acer llisa,alfanum.,15x7cm,suport,fix.mecànicam 13,71

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 15x7 cm,
amb suport, fixada mecànicament

TRETZE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
31.04 u   Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mecàni 16,28

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport,
fixada mecànicament

SETZE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
31.05 u   Rètol accés centre                                              503,37

Rètol accés centre format per 7 lletres amb el tex t "CAADCCM  " (Centre Acollida Animals de
Domàstics del Consell Comarcal del Maresme)                        amb les següents caqracterísti-
ques: lletres arial de 300 mm. d'altura i 30 mm de gruix , d'alumini lacat color a determinar per laq
DF., amb encoratges de suport fixats sobre formigó. Toalment muntat perectament anivellat i amb
fixacions reblertes d'epoxi per impedir l'extracció vandàlica de les lletres.

CINC-CENTS TRES  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 32  JARDINERIA                                                      
32.01 u   Excavació clot plant.0.5x0.5x0.5m,minicarreg.acces.retroexcavado 6,11

Excavació de clot de plantació de dimensions 0.5x0.5x0.5 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de
les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25 %

SIS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
32.02 u   Excavació clot plant.1x1x1m,minicarreg.acces.retroexcavador A=40 9,55

Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres so-
brants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

NOU  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
32.03 m3  Aportació+incorp.terra vegetal adobada,granel,mitj.man.         62,01

Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals

SEIXANTA-DOS  EUROS amb UN CÈNTIMS
32.04 u   SUBMINISTRAMENT MORUS ALBA FRUITLESS,P-20/25 CM                 72,00

Subministrament Morus Alba
fruitless de perímetre 20 a 25 cm, amb pa de terra de tela metàl.lica i fletxa o guia.

SETANTA-DOS  EUROS
32.05 U   SUBMINISTRAM.MAGNOLIA GRANDIFLORA P-25/30CM                     210,00

SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA  (MAGNOLIA) 25-30 CM. PERÍME-
TRE  AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA I FLETXA O GUIA

DOS-CENTS DEU  EUROS
32.06 U   SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS  P-20/25CM                       84,00

SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS  (FREIXE DE FLOR)  DE 20-25 CM DE PERI-
METRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA I FLETXA O GUIA

VUITANTA-QUATRE  EUROS
32.07 U   SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN P-20/25CM                    84,00

SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN  (ACACIA TAPERERA)  DE 20A25 CM DE
PERIMETRE,AMB PA DE TERRA  DE TELA METAL.LICA I FLETXA O GUIA

VUITANTA-QUATRE  EUROS
32.08 U   SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA P-20/25CM,AN                   96,00

SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA (SOFORA) DE 20 A 25 CM DE PERIME-
TRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL.LICA I FLETXA O GUIA

NORANTA-SIS  EUROS
32.09 U   SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS H-80/100 CM                 7,28

SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS (LLORER-CIRER) DE 80 A 100 CM
D'ALÇADA, EN CONTENIDOR

SET  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
32.10 U   SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA H-80/100 CM                 10,05

SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA DE 80 A 100 CM. D'ALÇADA, EN
CONTENIDOR

DEU  EUROS amb CINC CÈNTIMS
32.11 U   SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA H-80/100 CM                  9,35

SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CON-
TENIDOR

NOU  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
32.12 u   Plantació a.full.caduca D=20-25cm,arrel nua,grua 12t,pend.25-75% 23,45

Plantació d'arbre de fulla caduca de 20 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua au-
topropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

VINT-I-TRES  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
32.13 u   Plantació a.full.persistent H=1.5-3m,contenid.,grua,pend.<25%   15,49

Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1.5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pen-
dent inferior al 25 %

QUINZE  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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32.14 u   Plantació arbust,H=0.6-1.2m,m.man.,pend.<25%                    3,43
Plantació d'arbust d'alçària 0.6 a 1.2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

TRES  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
32.15 m2  Anivellament+repassada terr.,man.,pend.<25%                     1,39

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a
un pendent inferior al 25 %

UN  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
32.16 m2  Sembra barreja plantes herbàc.,m.man.,pend.<25%                 1,58

Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

UN  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
32.17 u   Tronc arbre podat encastat a terra                              14,40

Tronc d'arbre mort, podat i encastat en el terreny, per que hi puguin trepar els gats.

CATORZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 33  SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ                             
33.01 u   Seguretat i salut en la construcció                             9.248,39

Pressupost de mesures de protecció colectives i indiv iduals, segons el pressupost detallat de la
memòria de l'estudi de seguratat i salut.

NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb
TRENTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES                                              
01.01 u   Replanteig topogràfic                                           

Replanteig topogràfic del solar i  diferents cossos i patis del projecte i els seus nivells per tal de
situar-los fidelment amb les cotes i nivells que especifica el projecte. Es marcaran tantes vega-
des com sigui necessari per a la correcta execució de l'obra.

Materials ....................................................... 1.247,79

TOTAL PARTIDA........................................... 1.247,79
01.02 m2  Neteja+esbrossada terreny                                       

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

TOTAL PARTIDA........................................... 0,47
01.03 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
01.04 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
01.05 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
01.06 m2  Repàs+picon.esplanada,95%PM*                                    

Repàs i piconatge d'esplanada o caixa de pav iment, amb compactació del 95%  PM. Es justifi-
carà la seva necessitat en funció de l'estat de l'esplanada.

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

TOTAL PARTIDA........................................... 1,00
01.07 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
01.08 m3  Excavació pou h>4m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                 

Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió

Ma d'obra ...................................................... 0,74
Maquinaria..................................................... 13,27

TOTAL PARTIDA........................................... 14,01
01.09 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
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01.10 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
01.11 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
01.12 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
01.13 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
01.14 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

 Pàgina 2



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 02  FONAMENTS EDIFICI                                               
02.01 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
02.02 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
02.03 m3  Formigó dames, HA-25/B/20/IIa, bomba                            

Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Ma d'obra ...................................................... 3,97
Maquinaria..................................................... 16,08
Materials ....................................................... 60,05

TOTAL PARTIDA........................................... 80,10
02.04 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
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CAPITOL 03  FONAMENTS BOXES                                                 
03.01 m3  Base sauló,estesa+picon.98%PM                                   

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %  del PM
Ma d'obra ...................................................... 0,74
Maquinaria..................................................... 5,38
Materials ....................................................... 15,24

TOTAL PARTIDA........................................... 21,36
03.02 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
03.03 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
03.04 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
03.05 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
03.06 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
03.07 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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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 04  FONAMENTS TANQUES RECINTE                                       
04.01 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
04.02 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
04.03 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
04.04 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
04.05 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
04.06 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
04.07 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
04.08 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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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 05  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES EDIFICI                    
05.01 kg  Acer A/42-B IP,HE,UP, preparat taller, col.locat obra soldadura 

Acer A/42-B, per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en
perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, preparats en taller i col.locat a l'obra
amb soldadura.

Ma d'obra ...................................................... 0,99
Maquinaria..................................................... 0,08
Materials ....................................................... 0,83

TOTAL PARTIDA........................................... 1,90
05.02 kg  Acer A/42-B,ancoratges L,LD,T,rodó,quadrat, rectangular.        

Acer A/42-B, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils lami-
nats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

Ma d'obra ...................................................... 1,62
Materials ....................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 2,38
05.03 m2  Muntatge+desmun.1 cara encofrat,plafó metàl.lic.                

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic per a murs (dues cares), bi-
gues (tres cares) i pilars (quatre cares) de base rectilínia,  per a deixar el formigó v ist.

Ma d'obra ...................................................... 14,78
Materials ....................................................... 4,00

TOTAL PARTIDA........................................... 18,78
05.04 kg  Acer b/corrugades B 500 S p/armadura                            

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs, bi-
gues i pilars.

Ma d'obra ...................................................... 0,36
Materials ....................................................... 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 1,08
05.05 m3  Formigó HA-25/B/10/IIa, bomba                                   

Formigó per a murs, bigues, cèrcols i pilars, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

Ma d'obra ...................................................... 3,97
Maquinaria..................................................... 16,08
Materials ....................................................... 60,05

TOTAL PARTIDA........................................... 80,10
05.06 m2  Paret 29cm,bloc 30x19x29cm ceràmica alleugerida                 

Paret tancament estructural de 29 cm de gruix de bloc de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila
alleugerida, col.locat amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Els
passos de forjat amb plaqueta es messuraran com la pròpia paret. Inclou barrera antihumitat a ba-
se de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts
conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de v idre en passos de forjats, angles v ius i tots
aquells elements que presentin discontinuitats o que  no garanteix in l'adherència. Col.locada se-
gons instruccions del fabricant.

Ma d'obra ...................................................... 15,28
Maquinaria..................................................... 0,02
Materials ....................................................... 18,94

TOTAL PARTIDA........................................... 34,25
05.07 m2  Paret 19cm,bloc 30x19x19cm ceràmica alleugerida                 

Paret de 19 cm de gruix  de bloc de 30x19x19 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb
morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'armat de les cantona-
des i punts conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de v idre en passos de forjats, angles
vius i tots aquells elements que presentin discontinuitats o que  no garanteix in l'adherència.
Col.locada segons instruccions del fabricant.

Ma d'obra ...................................................... 12,21
Maquinaria..................................................... 0,01
Materials ....................................................... 14,12

TOTAL PARTIDA........................................... 26,34
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

05.08 m2  Paret 14cm,bloc 30x19x14cm ceràmica alleugerida                 
Paret de 14 cm de gruix  de bloc de 30x19x14 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat amb
morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou barrera antihumitat a ba-
se de morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts
conflictius així com l'aplicació de malla de fibra de v idre en passos de forjats, angles v ius i tots
aquells elements que presentin discontinuitats o que  no garanteix in l'adherència. Col.locada se-
gons instruccionsd el fabricant.

Ma d'obra ...................................................... 9,06
Maquinaria..................................................... 0,01
Materials ....................................................... 9,44

TOTAL PARTIDA........................................... 18,51
05.09 m   Cèrcol.29cm,peça 30x19x29cm ceràmica alleugerida                

Cèrcol de  29 cm de gruix  de peça de 30x19x29 cm de ceràmica d'argila alleugerida, col.locat
amb morter  de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Col.locat segons instruc-
cionsd del fabricant.

Ma d'obra ...................................................... 4,34
Maquinaria..................................................... 0,00
Materials ....................................................... 6,44

TOTAL PARTIDA........................................... 10,78
05.10 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre unidireccional               

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional amb tauler de fusta de pi, so-
bre entramat desmuntable

Ma d'obra ...................................................... 13,29
Materials ....................................................... 3,88

TOTAL PARTIDA........................................... 17,17
05.11 m2  Sostre 24+5cm semibigueta formigó pretensat                     

Sostre de 24+5 cm, amb revoltó ceràmic i semibiguetes de formigó pretensat, intereixos 0.7 m,
amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles elec-
trosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de d, i una quantia de 0.085 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/I
abocat amb bomba. m2 superfície realment executada sense incloure els cèrcols

Ma d'obra ...................................................... 10,12
Materials ....................................................... 23,05

TOTAL PARTIDA........................................... 33,17
05.12 kg  Acer b/corrugades B 500 S p/armadura cèrcol                     

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de cèrcols
Ma d'obra ...................................................... 0,33
Materials ....................................................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 1,04
05.13 m3  Formigó per cèrcol  HA-25/B/10/IIa,bomba                        

Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màx ima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Ma d'obra ...................................................... 6,42
Maquinaria..................................................... 18,01
Materials ....................................................... 58,19

TOTAL PARTIDA........................................... 82,62
05.14 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist       

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó
vist

Ma d'obra ...................................................... 24,83
Materials ....................................................... 2,32

TOTAL PARTIDA........................................... 27,15
05.15 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 ...................................................... 0,36
Materials ....................................................... 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 1,08
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05.16 m3  Formigó per llosa  HA-25/B/10/IIa,bomba                         
Formigó per a lloses, HA-25/B/0/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Ma d'obra ...................................................... 5,49
Maquinaria..................................................... 15,44
Materials ....................................................... 58,19

TOTAL PARTIDA........................................... 79,12
05.17 m2  Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm                 

Paredó recolzat div isori de 7.5 cm de gruix , de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.lo-
cat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 10,47
Materials ....................................................... 4,90

TOTAL PARTIDA........................................... 15,37
05.18 m2  Envà recolzat divis.4cm supermaó 50x20x4cm                      

Envà recolzat div isori de 4 cm de gruix, de supermaó de 50x20x4 cm, per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 6,98
Materials ....................................................... 2,18

TOTAL PARTIDA........................................... 9,16
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CAPITOL 06  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES                      
06.01 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
06.02 m   Cèrcol bloc formigó 40x20x20                                    

Cèrcol de  20 cm, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, de morter de ciment gris de dues cares
vistes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra graníti-
ca, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Ma d'obra ...................................................... 2,81
Materials ....................................................... 3,76

TOTAL PARTIDA........................................... 6,57
06.03 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
06.04 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
06.05 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
06.06 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
06.07 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
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06.08 m2  Paredó recolzat divis.7.5cm,totxana 29x14x7.5cm                 
Paredó recolzat div isori de 7.5 cm de gruix , de totxana de 29x14x7.5 cm, per a revestir, col.lo-
cat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 10,47
Materials ....................................................... 4,90

TOTAL PARTIDA........................................... 15,37
06.09 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
06.10 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa tauler per formigó vist       

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó
vist

Ma d'obra ...................................................... 24,83
Materials ....................................................... 2,32

TOTAL PARTIDA........................................... 27,15
06.11 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
06.12 m3  Formigó p/llosa, HA-25/P/10/IIa                                 

Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 10
mm, abocat amb qualsevol mitjà

Ma d'obra ...................................................... 28,75
Materials ....................................................... 52,71

TOTAL PARTIDA........................................... 81,46
06.13 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
06.14 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
06.15 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

 Pàgina 10



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

06.16 u   Tancament frontal patis gats acer galvanitzat en calent         
Tancament frontal de pati de gats 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
portes,  tanques de portes, cadenat,  les soldadures, fixacions  al suport  i totes les ajudes ne-
cessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

Materials ....................................................... 294,79

TOTAL PARTIDA........................................... 294,79
06.17 u   Tancament posterior patis gats acer galvanitzat en calent       

Tancament posterior de pati de gats 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 ....................................................... 235,79

TOTAL PARTIDA........................................... 235,79
06.18 u   Tancament superior patis gats acer galvanitzat en calent        

Tancament superior de pati de gats amb perfileria d'acer 50x50x3 mm recolzada sobre angulars
40x4 collats a les parets i xarxa electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, se-
gons 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 ....................................................... 358,26

TOTAL PARTIDA........................................... 358,26
06.19 u   Tancament frontal boxes recepció                                

Tancament frontal boxes zona recepció animals amb perfileria d'acer 40x40x3 mm i xarxa elec-
trosoldada D. 5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la
DF. Inclou les portes, tanques de portes, cadenat, tolves extraibles, soldadures, fixacions, i totes
les ajudes necessàries per al seu correcte muntatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintu-
ra galvànica.

Materials ....................................................... 252,05

TOTAL PARTIDA........................................... 252,05
06.20 u   Tancament superior boxes recepció                               

Tancament superior boxes recepció amb perfileria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosoldada D.
5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. Inclou
dadures i fixacions  al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el
repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

Materials ....................................................... 116,46

TOTAL PARTIDA........................................... 116,46
06.21 u   Tancament lateral mòbil boxes recepció                          

Tancament lateral ex traible boxes gàbies recepció  amb perfileria d'acer 30x30x2 mm i xarxa
electrosoldada D. 5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions
de la DF. Inclou  els mecanismes de fixació, ancoratges i totes les ajudes necessàries per al seu
correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

Materials ....................................................... 105,02

TOTAL PARTIDA........................................... 105,02
06.22 u   Perfil U inox. separacions mòbils gàbies recepció               

Perfils U inoxidable 40x40 collats al suport com a base per els tancaments mòbils de laes gàbies
de recepció.

Materials ....................................................... 26,52

TOTAL PARTIDA........................................... 26,52

 Pàgina 11



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

QUADRE DE PREUS 2
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

06.23 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
06.24 u   Entarimat llates fusta pi cuperitzada                           

Entarimarimat composat de llistons de fusta de pi cuperitzada, resistent a l'aigua, amb base de
rastrells de la mateixa fusta per adaptar-se als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que
sigui extraïble i fàcilment netejable.

Ma d'obra ...................................................... 7,47
Materials ....................................................... 58,33

TOTAL PARTIDA........................................... 65,80
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QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 07  ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE                    
07.01 m   Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 1,23 m. d'altura nominal*        

Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 1.23 m. d'altura nominal (1.30 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 ....................................................... 34,78

TOTAL PARTIDA........................................... 34,78
07.02 m   Tanca metàl.lica OCM Nyflor de 2,03 m. d'altura nominal         

Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 2,03 m. d'altura nominal (2.10 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 ....................................................... 44,71

TOTAL PARTIDA........................................... 44,71
07.03 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
07.04 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
07.05 u   Porta 4,00x2,00 m amb malla Nyflor                              

Porta practicable de 4,0 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
suport i reforços de la fulla (creus de Sant Andreu) per les seves grans dimensions. Inclou la rea-
lització de forats en els suport d'obra o formigó, els perfils necessaris de suport, el muntatge i la fi-
xació de tots els ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

Materials ....................................................... 1.561,82

TOTAL PARTIDA........................................... 1.561,82
07.06 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
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

07.07 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
07.08 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
07.09 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
07.10 u   Conjunt porta xapa amb bastidor, remats i fixacions             

Conjunt de porta metàl.lica galvanitzada prelacada color a escollir per la DF d'una fulla batent, per
a una llum aprox. de 80x210 cm. Inclou estructura i bastiments de suport i part proporcional de
xapa per remats. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.

Ma d'obra ...................................................... 4,41
Materials ....................................................... 207,96

TOTAL PARTIDA........................................... 212,37
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QUADRE DE PREUS 2
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 08  COBERTES EDIFICI                                                
08.01 m2  Coberta invertida no transitable                                

Coberta invertida no transitable, amb formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat,
de densitat 500 kg/m3,  impermeabilització amb membrana de 5.9 kg/m2 de dues làmines de be-
tum asfàltic modificat LBM(APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adheri-
des en calent, prèvia imprimació, làmina separadora de feltre de polipropilè, aïllament amb pla-
ques de poliestirè ex truït de densitat mínima 35 kg/m3 (tipus IV segons UNE 92-115) de 40 mm
de gruix,  i cantell preparat amb encaix, col.locades sense adherir  i acabat de terrat amb capa
de protecció de palet de riera. m2 de superfície realment executada sense incloure elements es-
pecials (minvells, aiguafons, etc.)

Ma d'obra ...................................................... 20,84
Materials ....................................................... 25,67

TOTAL PARTIDA........................................... 46,51
08.02 m2  Coberta  no transitable                                         

Coberta no transitable amb aïllament amorf projectat de gruix 4 cm amb escuma per a aïllaments
de poliuretà de densitat 35 kg/m3,
formació de pendents de formigó lleuger d'argila expandida de 150 a 175 kp/cm2 de resistència a
la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3, de 8 cm de gruix mig.
 capa de nivellació de morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de gruix  2
cm acabat remolinat, impermeabilització amb membrana de dues làmines de densitat superficial
7.7 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM(SBS)-50/G amb doble armadura FV de
feltre de fibra de v idre de 50 g/m2+FP de feltre de polièster de 130 g/m2 i tractament antiarrels so-
bre làmina bituminosa d'ox iasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de v idre de 60 g/m2,
adherides en calent, prèvia imprimació. Acabat d'autoprotecció mineral color vermell teula. m2 de
superfície realment executada sense incloure elements especials (minvells, aiguafons, etc.)

Ma d'obra ...................................................... 18,86
Materials ....................................................... 28,36

TOTAL PARTIDA........................................... 47,22
08.03 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
08.04 m   Matarracó,r=6cm morter 1:6                                      

Matarracó de radi aprox imat 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165 l

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

TOTAL PARTIDA........................................... 6,35
08.05 m2  Reforç puntual membr.LBM(SBS)-40-FV 50g/m2+FP 130g/m2,adh.calent

Reforç puntual de membrana, amb una làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV amb arma-
dura de feltre de fibra de v idre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2,
adherida en calent, prèv ia imprimació

Ma d'obra ...................................................... 30,31
Materials ....................................................... 7,56

TOTAL PARTIDA........................................... 37,87
08.06 m   Minvell encast.,rajola trencaaig.sob/encadellat ceràm.,col.mort*

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, recolzada sobre encade-
llat ceràmic, col.locades amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 9,96
Materials ....................................................... 4,80

TOTAL PARTIDA........................................... 14,76

 Pàgina 15



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

08.07 m   Minvell fixat parament,ac.galv. 0.7mm,desen=45cm,col.fix.mecàniq
Minvell fixat al parament, de planxa d'acer galvanitzat de 0.7 mm de gruix, preformada i de 45
cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques

Ma d'obra ...................................................... 5,17
Materials ....................................................... 3,99

TOTAL PARTIDA........................................... 9,16
08.08 m   Remat-goteró alumini 2 peces                                    

Remat de tela asfàltica i goteró en cantells de voladissos, format per dues peces linials d'alumini
plegat prelacat collades al suport de formigó sobre  imprimació asfàltica  amb amb fixacions
mecàniques  i entre sí amb fixacions mecàniques i silicona, segons plànol de detall i instruccions
de la DF. Color igula a la fusteria.

Ma d'obra ...................................................... 5,06
Materials ....................................................... 8,22

TOTAL PARTIDA........................................... 13,28
08.09 u   Bunera  goma termoplàs.,d140mm,antigrava,adh.sob/làm.bitum.     

Bunera  de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

Ma d'obra ...................................................... 17,68
Materials ....................................................... 48,78

TOTAL PARTIDA........................................... 66,46
08.10 u   Tub pas conductes polipropilé D. 150-200                        

Tub per a pas de conductes, de polipropilé de 150-200 mm de diàmetre i 40-60 cm d'alçària, en-
castat en el forjar en el moment de formigonar, en previsió de passos d'instal.lacions de la cober-
ta. Inclou, si és el cas,  tapa estanca a la part superior en previsió de futures instal.lacions.

Ma d'obra ...................................................... 6,23
Materials ....................................................... 11,54

TOTAL PARTIDA........................................... 17,77
08.11 m   Obertura regata paret maó cal.,m.mec.,tapada morter 1:4         

Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 2,69
Maquinaria..................................................... 0,09
Materials ....................................................... 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,93
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CAPITOL 09  COBERTES BOXES                                                  
09.01 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
09.02 m2  Coberta fibrocim.color argila,onda gran,  Laprox=3,6m           

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 2,00 m de llargada solapades i
segellades amb massilla de poliuretà o similar.

Ma d'obra ...................................................... 6,56
Materials ....................................................... 14,86

TOTAL PARTIDA........................................... 21,42
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CAPITOL 10  IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT EDIFICI                          
10.01 m2  Membrana 1 làm.3.8kg/m2,LBM(SBS)-40-FV-100g/m2*                 

Membrana d'una làmina de densitat superficial 3.8 kg/m2 formada per làmina de betum modificat
LBM(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de v idre de 100 g/m2, col.locada sobre làmina
separadora

Ma d'obra ...................................................... 5,05
Materials ....................................................... 6,41

TOTAL PARTIDA........................................... 11,46
10.02 m2  Aïll.amorf projec. g=4cm poliuretà 35kg/m3                      

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

Materials ....................................................... 9,42

TOTAL PARTIDA........................................... 9,42
10.03 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
10.04 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
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CAPITOL 11  IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES                            
11.01 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
11.02 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
11.03 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
11.04 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
11.05 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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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 12  REVESTIMENTS I PINTURA EDIFICI                                  
12.01 m2  Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,morter ciment 1:4           

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,deixat de regle

Ma d'obra ...................................................... 11,72
Maquinaria..................................................... 0,02
Materials ....................................................... 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 12,61
12.02 m2  Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,morter ciment 1:4,remolinat 

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

Ma d'obra ...................................................... 12,73
Maquinaria..................................................... 0,02
Materials ....................................................... 0,93

TOTAL PARTIDA........................................... 13,68
12.03 m2  Arrebossat reglejat,vert.ext., h>3m,morter mixt 1:0.5:4,remolina

Arrebossat reglejat sobre parament vertical ex terior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

Ma d'obra ...................................................... 15,83
Materials ....................................................... 1,54

TOTAL PARTIDA........................................... 17,37
12.04 m2  Arrebossat bona vista,horit.ext., h>3m,morter mixt 1:0.5:4,remol

Arrebossat a bona v ista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb mor-
ter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

Ma d'obra ...................................................... 22,03
Materials ....................................................... 1,45

TOTAL PARTIDA........................................... 23,48
12.05 m2  Armadura p/arrebossat,malla fv+PVC,10x10mm,217g/m2              

Armadura per a arrebossats amb malla de fibra de v idre revestida de PVC de 10x10 mm, amb
un pes mínim de 217 g/m2

Ma d'obra ...................................................... 1,49
Materials ....................................................... 3,17

TOTAL PARTIDA........................................... 4,66
12.06 m2  Enguixat reglejat,vert.int.h<3m,YG,lliscat YF                   

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix
YG, acabat lliscat amb guix YF

Ma d'obra ...................................................... 5,66
Materials ....................................................... 1,05

TOTAL PARTIDA........................................... 6,71
12.07 m2  Enguixat reglejat,horit.int.h<3m,YG,lliscat YF*                 

Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb guix
YG, acabat lliscat amb guix YF

Ma d'obra ...................................................... 6,89
Materials ....................................................... 1,12

TOTAL PARTIDA........................................... 8,01
12.08 m   Protecció cantonera alumini                                     

Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix  i 25 mm de desenvolupament
Ma d'obra ...................................................... 1,49
Materials ....................................................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 2,27
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12.09 m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència                       
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16
a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu

Ma d'obra ...................................................... 6,74
Materials ....................................................... 10,34

TOTAL PARTIDA........................................... 17,08
12.10 m2  Cel ras de cartró-guix de 10 mm.                                

Cel ras amb plaques de guix  laminat per a revestir de 10 mm de gruix sistema fix  amb entramat
ocult i suspensió autoanivelladora de barra roscada. Inclou tots els accessoris i ajudes necessa-
ries per el seu correcte muntatge, així com 'encintat i massillat dels junts, a punt de pintar.

Ma d'obra ...................................................... 7,38
Materials ....................................................... 7,33

TOTAL PARTIDA........................................... 14,71
12.11 m2  Cel ras guix laminat 10mm,vinílic,120x60cm,desmunt.,entram.vist,

Cel ras amb plaques de guix  laminat de 10 mm amb acabat v inílic, de 120x60 cm sistema des-
muntable amb entramat v ist i suspensió autoanivelladora de barra roscada

Ma d'obra ...................................................... 4,94
Materials ....................................................... 8,22

TOTAL PARTIDA........................................... 13,16
12.12 m2  Pintat vert.int.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.               

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

Ma d'obra ...................................................... 1,91
Materials ....................................................... 1,33

TOTAL PARTIDA........................................... 3,24
12.13 m2  Pintat vert.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.*              

Pintat de parament vertical ex terior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una ca-
pa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

Ma d'obra ...................................................... 1,91
Materials ....................................................... 4,65

TOTAL PARTIDA........................................... 6,56
12.14 m2  Pintat base vert.ext.ciment,plàstica.*                          

Pintat de parament vertical ex terior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una ca-
pa de base.

Ma d'obra ...................................................... 0,76
Materials ....................................................... 2,11

TOTAL PARTIDA........................................... 2,87
12.15 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
12.16 m2  Pintat horitz.ext.ciment,plàstica llis,1fons+2acab.             

Pintat de parament horitzontal ex terior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

Ma d'obra ...................................................... 2,43
Materials ....................................................... 4,65

TOTAL PARTIDA........................................... 7,08
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12.17 m2  Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat             
Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segella-
dora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

Ma d'obra ...................................................... 1,91
Materials ....................................................... 1,77

TOTAL PARTIDA........................................... 3,68
12.18 m2  Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat*          

Pintat de parament horitzontal de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

Ma d'obra ...................................................... 2,43
Materials ....................................................... 1,77

TOTAL PARTIDA........................................... 4,20
12.19 m2  Pintat pilar 1perfil acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acab.      

Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant ti-
pus Ibofer de Cemarksa o similari dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

Ma d'obra ...................................................... 11,63
Materials ....................................................... 2,27

TOTAL PARTIDA........................................... 13,90
12.20 m2  Pintat porta fusta,laca.,1insecticida+1segelladora+2acab.       

Pintat de portes cegues de fusta, amb laca aplicada amb rodet, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

Ma d'obra ...................................................... 9,90
Materials ....................................................... 3,84

TOTAL PARTIDA........................................... 13,74
12.21 m2  Pintat  acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab.                   

Pintat de superfícies cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

Ma d'obra ...................................................... 9,90
Materials ....................................................... 2,27

TOTAL PARTIDA........................................... 12,17
12.22 m2  Pintat de barana/reixa d'acer,esmalt sint.,2 capes d'imprimació 

Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació aprox , amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

Ma d'obra ...................................................... 9,90
Materials ....................................................... 2,27

TOTAL PARTIDA........................................... 12,17
12.23 m   Pintat tub coure,esmalt sint.,1fosfatant+2acab.<2'diàm.màx.*    

Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de
2 ' de diàmetre, com a màxim. Color a definir per la DF segons mostres.

Ma d'obra ...................................................... 2,43
Materials ....................................................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 2,86
12.24 m   Coronament paret 30 cm,p.artif.blanca,polida                    

Coronament de paret de 20 a 30 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, poli-
da, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 6,23
Materials ....................................................... 23,16

TOTAL PARTIDA........................................... 29,39
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12.25 m   Escopidor 30cm peça morter de ciment blanc                      
Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara v ista
de 30x24x4, col.locada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. In-
clou la formació del suport de l'escopidor en pendent.

Ma d'obra ...................................................... 10,47
Materials ....................................................... 9,85

TOTAL PARTIDA........................................... 20,32
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CAPITOL 13  REVESTIMENTS I PINTURA BOXES                                    
13.01 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
13.02 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
13.03 m2  Arrebossat reglejat,vert.int., h<3m,morter ciment 1:4           

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,deixat de regle

Ma d'obra ...................................................... 11,72
Maquinaria..................................................... 0,02
Materials ....................................................... 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 12,61
13.04 m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,rajola valència                       

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de valència tipus 2, de 16
a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu

Ma d'obra ...................................................... 6,74
Materials ....................................................... 10,34

TOTAL PARTIDA........................................... 17,08
13.05 m   Escopidor 30cm peça morter de ciment blanc                      

Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment blanc, amb goteró, de cara v ista
de 30x24x4, col.locada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. In-
clou la formació del suport de l'escopidor en pendent.

Ma d'obra ...................................................... 10,47
Materials ....................................................... 9,85

TOTAL PARTIDA........................................... 20,32
13.06 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
13.07 u   Repises gateres fusta cuperitzada                               

Repises per els gats de fusta de pi cuperitzada, de mides aprox imades 120x40x4, collades a pa-
ret amb escaires galvanitzats. Segons plànol de detall i istruccions de la DF.

Ma d'obra ...................................................... 7,04
Materials ....................................................... 18,09

TOTAL PARTIDA........................................... 25,13
13.08 u   Entarimat llates de fusta cuperitzada                           

Entarimat a base de llistons de fusta de pi cuperitzada, reistent a l'aigua, amb base de rasterlls de
la mateixa fusta per adaptar-la als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que sigui extraïble
i fàcilment netejable.

Ma d'obra ...................................................... 7,47
Materials ....................................................... 64,26

TOTAL PARTIDA........................................... 71,73

 Pàgina 24



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

CAPITOL 14  PAVIMENTS EDIFICI                                               
14.01 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
14.02 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
14.03 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
14.04 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
14.05 m2  Solera formigó HA-25/P/20/I,G=15cm                              

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix

Ma d'obra ...................................................... 5,46
Materials ....................................................... 7,80

TOTAL PARTIDA........................................... 13,26
14.06 m2  Paviment gres porcelànic                                        

Paviment de rajola de gres porcelànic,  col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou pe-
ces especials per als marxapeus, graons, etc.

Ma d'obra ...................................................... 11,42
Materials ....................................................... 16,39

TOTAL PARTIDA........................................... 27,81
14.07 m2  Paviment gres rústic                                            

Paviment de rajola de gres rústic esmaltat de forma rectangular,  amb junta de  5 a 8 mm col.lo-
cat a truc de maceta amb morter adhesiu. Inclou peces especials per als marxapeus, graons,
etc. Models segons mostres a definir per la DF.

Ma d'obra ...................................................... 11,42
Materials ....................................................... 15,61

TOTAL PARTIDA........................................... 27,03
14.08 m   Sòcol rajola gres rústic                                        

Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, tipus 1, de 10 cm d'alçària, col·locat amb morter adhe-
siu

Ma d'obra ...................................................... 2,07
Materials ....................................................... 2,54

TOTAL PARTIDA........................................... 4,61
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CAPITOL 15  PAVIMENTS BOXES                                                 
15.01 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
15.02 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
15.03 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa,h<=3m                         

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi o
fenòlic.

Ma d'obra ...................................................... 19,78
Materials ....................................................... 2,28

TOTAL PARTIDA........................................... 22,06
15.04 m2  Solera formigó HM-20/P/20/I,G=15cm                              

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de 17 cm de gruix

Ma d'obra ...................................................... 4,63
Materials ....................................................... 8,53

TOTAL PARTIDA........................................... 13,16
15.05 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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CAPITOL 16  PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS                                     
16.01 m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 %  del PM
Ma d'obra ...................................................... 0,74
Maquinaria..................................................... 4,83
Materials ....................................................... 20,11

TOTAL PARTIDA........................................... 25,68
16.02 m3  Base sauló,estesa+picon.98%PM                                   

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %  del PM
Ma d'obra ...................................................... 0,74
Maquinaria..................................................... 5,38
Materials ....................................................... 15,24

TOTAL PARTIDA........................................... 21,36
16.03 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
16.04 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
16.05 m   Vorada recta form.,17x28cm,sob/base form.HM-20/P/40/I h=25-30cm,

Vorada recta de peces de formigó per a vorada, de 17x28 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

Ma d'obra ...................................................... 12,09
Materials ....................................................... 10,91

TOTAL PARTIDA........................................... 23,00
16.06 m2  Paviment formigó  HA-25/B/10/IIIa+E 15 cm                       

Paviment de formigó HA-25/B/10/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 acabat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. 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 dilata-
ció, segons especejament del plànol de pav iments.

Ma d'obra ...................................................... 5,86
Maquinaria..................................................... 0,61
Materials ....................................................... 8,99

TOTAL PARTIDA........................................... 15,46
16.07 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
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16.08 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
16.09 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
16.10 m3  Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.man., reglejat          

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del
granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat

Ma d'obra ...................................................... 12,33
Maquinaria..................................................... 0,24
Materials ....................................................... 53,61

TOTAL PARTIDA........................................... 66,18
16.11 m   Rigola a=40cm,peces mort.ciment blanc 20x20x4cm,col.mort.1:2:10 

Rigola de 40 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 8,14
Materials ....................................................... 6,18

TOTAL PARTIDA........................................... 14,32
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CAPITOL 17  FUSTERIA I ENVIDRAMENTS INTERIOR EDIFICI                        
17.01 u   Porta int.practicable de fusta  35mm,c.llises 85-75 cmx203      

Porta practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per a pintar, de 35 mm de gruix,
de cares llises i estructura interior de fusta, full de 85-75 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bas-
timent de paredó o envà de fusta de pi roig per a pintar, folrat de bastiment de base de paredó, de
fusta  o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm
de gruix i de fins 150 mm d'amplària. Inclou ferramentes, pany i manetes d'alumini matisat, se-
gons plànol de detall i instruccions de la DF.

Ma d'obra ...................................................... 49,96
Materials ....................................................... 160,48

TOTAL PARTIDA........................................... 210,44
17.02 u   Porta xapa galvanitzada 1bat.,80x210cm                          

Porta xapa metàl.lica galvanitzada prelacada, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm,
col.locada. Inclou remats laterals segons instruccions de la DF.

Ma d'obra ...................................................... 21,54
Materials ....................................................... 155,97

TOTAL PARTIDA........................................... 177,51
17.03 u   Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.llises 240/250 cmx210      

Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar, de 45 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, full de 240-250 cm d'amplària i de 210cm
d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega amb paret, folrat de bastiment i guia
amb fusta  o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a pintar de secció rectangular llisa de 9
mm de gruix . Inclou guia tipus Klein, faldó per ocultar de DM, pany i tiradors d'lumini matisat, se-
gons plànol de detall i instruccions de la DF.

Ma d'obra ...................................................... 122,88
Materials ....................................................... 546,95

TOTAL PARTIDA........................................... 669,83
17.04 u   Porta int.corredorta de fusta 45mm,c.llises 90 cmx210           

Porta corredora interior formada per: fulla corredora de fusta o DM per a pintar amb finestre horit-
zontal per a rebre v idre, de 45 mm de gruix , de cares llises i estructura interior de fusta, full de
85-90 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària, bastiment de fusta de pi roig per a pintar en entrega
amb paret, folrat de bastiment i guia amb fusta  o DM per a pintar, tapajunts de fusta o DM per a
pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix. Inclou guia tipus Klein, faldó de DM, pany i
tiradors d'lumini matisat, segons plànol de detall i instruccions de la DF.

Ma d'obra ...................................................... 67,92
Materials ....................................................... 239,16

TOTAL PARTIDA........................................... 307,08
17.05 m2  Porta vidriera entr.p/pintar,batent/fixa,g=45mm                 

Conjunt porta v idriera practicable interior formada per: fulla batent de fusta o DM per pintar, tarja
lateral i superior fixa, de 45 mm de gruix  preparada per a rebre v idre 6+6, amb bastiment de fusta
per a pintar, tapajunts entre fulls i amb l'obra, tancaportes aeri, pany, manetes d'alumini matisat i
ferramentes de penjar, segons disseny de projecte i instruccions DF. Totalment acabada segons
planol de detall.

Ma d'obra ...................................................... 110,62
Materials ....................................................... 86,01

TOTAL PARTIDA........................................... 196,63
17.06 m2  Vidr.lam.segur.2 llunes,G=4+4mm,resist.imp.A,col.llistó vidre   

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, col·locat amb llistó de v idre sobre
fusta, acer o alumini

Ma d'obra ...................................................... 8,43
Materials ....................................................... 42,33

TOTAL PARTIDA........................................... 50,76
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17.07 m2  Mirall de lluna incolora G=5mm,col.adh.sob/taul.fusta           
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix , col·locat adherit sobre tauler de fusta o mecànicament
sobre el parament, segons instruiccionsd e la DF.

Ma d'obra ...................................................... 16,86
Materials ....................................................... 37,66

TOTAL PARTIDA........................................... 54,52
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CAPITOL 18  FUSTERIA I ENVIDRAMENTS EXTERIOR EDIFICI                        
18.01 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2                   

Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferramenta d'accio-
nament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons
resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base,  tubs d'unió  si
fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.

Ma d'obra ...................................................... 8,71
Materials ....................................................... 152,94

TOTAL PARTIDA........................................... 161,65
18.02 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2*               

Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracitaamb ferramenta d'accio-
nament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior
segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base, tubs
d'unió  si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.

Ma d'obra ...................................................... 8,71
Materials ....................................................... 106,87

TOTAL PARTIDA........................................... 115,58
18.03 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra>=2,5-4,5m2             

Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferramenta d'accio-
nament amb maneta, per a un buit d'obra de mes de 2,5 m2 fins a 4,5 m2, classificació
A0/E2/V1 o superior segons resultats d'assaig.  Inclou elements de ventilació  permanent, basti-
ment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall

Ma d'obra ...................................................... 8,71
Materials ....................................................... 102,14

TOTAL PARTIDA........................................... 110,85
18.04 m2  Tancament ext.fix alum.anod.                                    

Tancament ex terior fix  d'alumini anoditzat co0lor atracita classificació A0/E2/V1 o superior se-
gons resultats d'assaig.  Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Total-
ment acabada segons planol de detall

Ma d'obra ...................................................... 8,71
Materials ....................................................... 73,95

TOTAL PARTIDA........................................... 82,66
18.05 M2  Vidre seguretat + cambra ,6+6, 6,4                              

VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT DE DUES LLUNES INCOLORES DE 6+6 MM DE
GRUIX A L'EXTERIOR, AMB CLASSIFICACIO DE RESISTENCIA A L'IMPACTE MA-
NUAL NIVELL B, CAMARA DE 6 MM. I VIDRE INTERIOR DE 4 MM.COL.LOCAT SO-
BRE ALUMINI AMB SEGELLAT DE CORDÓ PREFABRICAT.

Ma d'obra ...................................................... 8,43
Materials ....................................................... 119,00

TOTAL PARTIDA........................................... 127,43
18.06 m2  Vidr.aïlla.2 llunes,g=4mm+cambra 8mm,col.llistó vidre           

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix  cada una i cambra d'aire de 8 mm, col.lo-
cat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

Ma d'obra ...................................................... 8,43
Materials ....................................................... 35,47

TOTAL PARTIDA........................................... 43,90
18.07 m   Reixa alumini 15 cm amplada                                     

Reixa alumini 15  cm amplada en tarja vertical exterior, del mateix color que la fusteria. Inclou
bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de de-
tall

Ma d'obra ...................................................... 8,71
Materials ....................................................... 18,72

TOTAL PARTIDA........................................... 27,43
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CAPITOL 19  FUSTERIA I ENVIDRAMENTS BOXES                                   
19.01 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra<=1m2                   

Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita, amb ferramenta d'accio-
nament amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons
resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base,  tubs d'unió  si
fos necessari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.

Ma d'obra ...................................................... 8,71
Materials ....................................................... 152,94

TOTAL PARTIDA........................................... 161,65
19.02 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2*               

Tancament exterior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracitaamb ferramenta d'accio-
nament amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior
segons resultats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base, tubs
d'unió  si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons plànol de detall.

Ma d'obra ...................................................... 8,71
Materials ....................................................... 106,87

TOTAL PARTIDA........................................... 115,58
19.03 m2  Vidr.aïlla.2 llunes,g=4mm+cambra 8mm,col.llistó vidre           

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 mm de gruix  cada una i cambra d'aire de 8 mm, col.lo-
cat amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

Ma d'obra ...................................................... 8,43
Materials ....................................................... 35,47

TOTAL PARTIDA........................................... 43,90
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CAPITOL 20  PROTECCIONS                                                     
20.01 m2  Reixa fixa passamans horitzontals                               

Reixa fixa de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aprox imades 50x5
mm, segons projecte i instruccionsd de la DF. Inclou tots els elements de fixació i ajudes neces-
saris. Color igual a la fusteria d'alumini

Ma d'obra ...................................................... 15,54
Materials ....................................................... 83,19

TOTAL PARTIDA........................................... 98,73
20.02 m2  Reixa corredora passamans horitzontals                          

Reixa correrdora de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aprox imades
50x5 mm, segons projecte i instruccionsd de la DF. Inclou guies de penjar amb perfil metàl.lic de
sustentació i ocultació guia, guiatge inferior i tots els elements de fixació i ajudes necessaris. Se-
gons plànol  de detall i instruccions de la DF. Color igual a la fusteria d'alumini.

Ma d'obra ...................................................... 85,08
Materials ....................................................... 166,37

TOTAL PARTIDA........................................... 251,45
20.03 M   BARANA INOX                                                     

BARANA METAL.LICA  FORMADA PER UN PASSAMA DE RODO D'ACER  DE D 50
MM I 2 MM DE GRUIX, SUPORTS DE PASSAMÀ 20X50 CADA 100-150 CM.,  INCLOS
PLAQUES D'ANCORATGE INOX, COL.LOCADA. TOT EN ACER  INOXIDABLE AISI
316.

Ma d'obra ...................................................... 18,19
Maquinaria..................................................... 0,05
Materials ....................................................... 103,57

TOTAL PARTIDA........................................... 121,82
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CAPITOL 21  INST. D'EVAQUACIÓ EDIFICI                                       
21.01 u   Bunera  PVC rígid,d125mm,plana,fix.mecàniques                   

Bunera  de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col.locada amb fixacions mecàni-
ques

Ma d'obra ...................................................... 16,19
Materials ....................................................... 24,09

TOTAL PARTIDA........................................... 40,28
21.02 m   Desg.ap.sanitari de tub polipropilé C D=50mm                    

Desguàs d'aparell sanitari de tub de polipropilé, sèrie C de D 50 mm, fins a baixant, caixa o cla-
vegueró

Ma d'obra ...................................................... 9,22
Materials ....................................................... 4,45

TOTAL PARTIDA........................................... 13,67
21.03 m   Baixant polipropilé C,D=110mm,fix.mec.brides                    

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 ....................................................... 10,20

TOTAL PARTIDA........................................... 19,29
21.04 m   Clavegueró polipropilé C,D=110mm                                

Clavegueró amb tub de polipropilé de D 110 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protec-
ció de formigó. Encastat sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del
tub.

Ma d'obra ...................................................... 7,92
Materials ....................................................... 12,90

TOTAL PARTIDA........................................... 20,82
21.05 m   Clavegueró polipropilé C,D=160mm                                

Clavegueró amb tub de polipropilé de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protec-
ció de formigó. Encasta  sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del
tub.

Ma d'obra ...................................................... 7,92
Materials ....................................................... 15,99

TOTAL PARTIDA........................................... 23,91
21.06 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
21.07 m   Obertura regata paret maó                                       

Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

Ma d'obra ...................................................... 3,64
Maquinaria..................................................... 0,12
Materials ....................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,97
21.08 m   Xemeneia circular acer cor ten D=160mm                          

Xemeneia circular d'acer cor-ten , de 160 mm de diàmetre de  tub rígid encastat i muntada superfi-
cialment, amb barret d'extracció model A/24-H de la casaRixab del mateix  material.

Ma d'obra ...................................................... 83,25
Materials ....................................................... 216,71

TOTAL PARTIDA........................................... 299,96
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CAPITOL 22  INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS                                 
22.01 u   Bunera  PVC rígid,d125mm,plana,fix.mecàniques                   

Bunera  de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana, col.locada amb fixacions mecàni-
ques

Ma d'obra ...................................................... 16,19
Materials ....................................................... 24,09

TOTAL PARTIDA........................................... 40,28
22.02 m   Baixant polipropilé C,D=110mm,fix.mec.brides                    

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 ....................................................... 10,20

TOTAL PARTIDA........................................... 19,29
22.03 m   Clavegueró polipropilé C,D=160mm                                

Clavegueró amb tub de polipropilé de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protec-
ció de formigó. Encasta  sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del
tub.

Ma d'obra ...................................................... 7,92
Materials ....................................................... 15,99

TOTAL PARTIDA........................................... 23,91
22.04 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
22.05 m   Clavegueró form.encadellat D30cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tub

Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 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 ...................................................... 15,28
Maquinaria..................................................... 0,00
Materials ....................................................... 14,25

TOTAL PARTIDA........................................... 29,54
22.06 u   Pericó sifòn. regist.,50x50cmx50-100cm,maó calat                

Pericó sifònic amb marc i tapa de fosa registrable, de 50x50 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 ...................................................... 110,94
Materials ....................................................... 62,16

TOTAL PARTIDA........................................... 173,10
22.07 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
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22.08 u   Pou circ. D100cm  H=2m + accessoris                             
Pou de registre sifónic de fins 2m. d'alçada  format per:
Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix  mínim i de planta
1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. 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 formigo-
nera 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 bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de
registre de fosa grisa,de 145 kg de pes, i graó 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 ...................................................... 187,13
Maquinaria..................................................... 10,40
Materials ....................................................... 478,94

TOTAL PARTIDA........................................... 676,47
22.09 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
22.10 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
22.11 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
22.12 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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CAPITOL 23  INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR                                      
23.01 m   Clavegueró form.encadellat D30cm,int.1:4,solera 10cm,rebl.1/2tub

Clavegueró amb tub de formigó encadellat de D 30 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 ...................................................... 15,28
Maquinaria..................................................... 0,00
Materials ....................................................... 14,25

TOTAL PARTIDA........................................... 29,54
23.02 m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D30cm,15cm HM-20/P/20/I       

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de D 30 cm, amb 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Ma d'obra ...................................................... 3,49
Materials ....................................................... 6,58

TOTAL PARTIDA........................................... 10,07
23.03 m   Caixa p/interc.84x50cm,parets 15cm HM-20/P/20/I,solera 10cm*    

Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Ma d'obra ...................................................... 27,65
Materials ....................................................... 17,42

TOTAL PARTIDA........................................... 45,07
23.04 m   Bastiment llum=50cm p/interc.,A/37-B 80x80x8mm,traves,morter*   

Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer A/37-B de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 9,68
Materials ....................................................... 23,85

TOTAL PARTIDA........................................... 33,53
23.05 u   Reixa practic. p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm,ancor.form.*   

Reixa practicable per a interceptor, de fosa grisa de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, col·locada
ancorada al formigó

Ma d'obra ...................................................... 2,58
Materials ....................................................... 93,33

TOTAL PARTIDA........................................... 95,91
23.06 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
23.07 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
23.08 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
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23.09 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
23.10 u   Pou circ. D100cm  H=3m + accessoris                             

Pou de registre sifónic de fins 3 m. d'alçada  format per:
Solera amb mitja canya de formigó HM-30/P/20/I+Qb de 20 cm de gruix  mínim i de planta
1.4x1.4 m per a tub de D 100 cm. 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 formigo-
nera 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 bastiment circular Ø850mm. i tapa de fosa Ø650mm. per a pou de
registre de fosa grisa,de 145 kg de pes, i graó 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 ...................................................... 250,05
Maquinaria..................................................... 15,60
Materials ....................................................... 597,55

TOTAL PARTIDA........................................... 863,20
23.11 m   Drenatge tub ranur.PVC D=110mm,reblert mat.filtr.*              

Drenatge amb tub ranurat de PVC de D 110 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per so-
bre del dren

Ma d'obra ...................................................... 7,25
Maquinaria..................................................... 3,00
Materials ....................................................... 8,06

TOTAL PARTIDA........................................... 18,31
23.12 u   Connexió a pou clavegueram existent*                            

Connexionat amb clavegueram públic composat per els següents treballs: Enderroc del paviment
existent  en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, Crea-
ció de forat en pou existen per l'empalmament del clavegueram, terraplenat i piconatge en rases i
pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del
PN, càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador amb cànnon inclòs.

Ma d'obra ...................................................... 170,66
Maquinaria..................................................... 13,96

TOTAL PARTIDA........................................... 184,62
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CAPITOL 24  INST. DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS                           
24.01 u   Estació depuradora Biobca-200                                   

Estació depuradora Biobca-200 de la casa Biotrit, basada en el principi d'ox idació total, per a 200
usuaris (o equivalent), amb les següents característiques: volum total d'igües usades per usua-
ri/dia=150, volum total per dia=30m3, cabal mig diari sobre 24h=1,25m3/h, cabal punta esti-
mat=3,75 m3/h, DBO5 per ususari i dia=60 grs, DBO5 total per dia=12kg, volum d'aireació ne-
cessari per a la depuració=3,30 m3,  càrrega volúmica=360 grs/m3. Inclou reixa de desbast ma-
nual, quadre elèctric i posta en marxa.

Dimensions de l'estació depuradora:diàmetre=3.0 m., longitud=7,6m., volum de l'estació= 53.900
L.

Característiques de la zona de decantació: Dimensions=1.5x3,28m., superfície=4,92 m2, vo-
lum=16,27 m3, velocitat ascensional calculada sobre el cabal màxim=0.76m/h, velocitat ascen-
sional calculada sobre cabal mig=0.25 m/h, factor de càrrega sobre cabal màx.=4.34 h.

Manteniment i explotació:
a) Depuradora biològica:
potència soplant=2,2Kw, potència total absorbida=2,5Kw, temps de funcionament per dia=7,5h,
energia consumida per dia=16,5Kw/h, corrent trifàsica 220-380 V - 50 Hz.
b) Recirculació de fangs:
potència grup motobomba=0.75, temps de funcionament diari=7,5h, energia consumida per dia=
5,6Kw/h
c)Balanç anual
energia total consumida=8.066 Kw/h, energia consumida per usuari=40 Kw/h
d) Manteniment setmanal
netejar la reixa de desbast, observació dels aparells, comprovació del quadre elèctric, concentra-
ció de fangs activats.
e) Buidat de llots:
Es preveu un buidat trimestral de10m3 amb camió cisterna.

Materials ....................................................... 15.188,00

TOTAL PARTIDA........................................... 15.188,00
24.02 u   Dipòsit 30 m3 d'acumulació d'aigües netes                       

Dipòsit d'acumulació d'augües netes de 30 m3 de capacitat , construït en PRFV.
Materials ....................................................... 4.734,00

TOTAL PARTIDA........................................... 4.734,00
24.03 u   Rotofiltre                                                      

Filtre rotatori de neteja automàtica.
Materials ....................................................... 5.688,00

TOTAL PARTIDA........................................... 5.688,00
24.04 u   Equip de cloració                                               

Instal.lació per a la cloració d'aigüees ja tractades per la depuradora, per a la seva reutilització
per a regar i netejar el centre.

Materials ....................................................... 862,00

TOTAL PARTIDA........................................... 862,00
24.05 u   Caseta prefabricada PRFDV soplant i quadre elèctric de maniobra 

Caseta per al soplant i quadre elèctric de maniobra.
Materials ....................................................... 2.262,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.262,00
24.06 u   Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca                             

Bomba de pressió de 5 m3/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de manio-
bra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a
impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons
càlculs del cabal detallats a la memòria.

Materials ....................................................... 2.666,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.666,00
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24.07 u   Transport de la totalitat dels components de la instal.lació    
Transport de la totalitat de la instal.lació amb camió pluma i col.locació dels equips en el sue lloc
a l'obra.

Materials ....................................................... 408,00

TOTAL PARTIDA........................................... 408,00
24.08 u   Ajudes necessàries per a la instal.lació completa               

Ajudes necessària per a la instal.lació completa del sistema de  depuració i reciclatge de l'aigua
(moviments de terres, connex ionat amb la xarxa ex istent i totes les ajudes necessàries).

Ma d'obra ...................................................... 624,38

TOTAL PARTIDA........................................... 624,38
24.09 m3  Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.                

Excavació de  fins a 6.0
m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Ma d'obra ...................................................... 2,21
Maquinaria..................................................... 3,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,49
24.10 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN                

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació  (segons plànols de detall i instruc-
cions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN

Ma d'obra ...................................................... 7,06
Maquinaria..................................................... 4,25
Materials ....................................................... 24,97

TOTAL PARTIDA........................................... 36,28
24.11 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
24.12 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
24.13 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
24.14 m   Paret arqueta 100x100cm,G=14cm,maó calat                        

Paret per a pou quadrat de 100x100 cm, de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 161,30
Materials ....................................................... 50,59

TOTAL PARTIDA........................................... 211,89
24.15 u   Solera form.HM-20/P/20/I G=15cm,planta 1.15x1.15m               

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.15x1.15 m
Ma d'obra ...................................................... 5,81
Materials ....................................................... 10,97

TOTAL PARTIDA........................................... 16,78
24.16 u   Bast.+tapa per arqueta registrefosa grisa,D70cm,145kg           

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 13,23
Materials ....................................................... 148,48

TOTAL PARTIDA........................................... 161,71
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CAPITOL 25  INST. LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIXETES EDIFICI         
25.01 m   Tub coure d13-15mm,g=1mm,soldat                                 

Tub de coure de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , soldat per capil.laritat i col.locat
encastat o v ist.

Ma d'obra ...................................................... 4,50
Materials ....................................................... 1,90

TOTAL PARTIDA........................................... 6,40
25.02 m   Tub coure d16-18mm,g=1mm,soldat                                 

Tub de coure de 16 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , soldat per capil.laritat i col.locat
encastat o v ist.

Ma d'obra ...................................................... 5,17
Materials ....................................................... 2,56

TOTAL PARTIDA........................................... 7,73
25.03 m   Tub coure dn22-24mm,g=1mm soldat                                

Tub de coure de 20 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix , soldat per capil.laritat i col.locat
encastat o v ist.

Ma d'obra ...................................................... 6,00
Materials ....................................................... 3,50

TOTAL PARTIDA........................................... 9,50
25.04 m   Tub coure dn26-28mm,g=1mm soldat                                

Tub de coure semidur de 25 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Ma d'obra ...................................................... 5,33
Materials ....................................................... 5,01

TOTAL PARTIDA........................................... 10,34
25.05 m   Tub coure dn35-37mm,g=1mm soldat                                

Tub de coure de 30 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat superficialment

Ma d'obra ...................................................... 6,00
Materials ....................................................... 6,16

TOTAL PARTIDA........................................... 12,16
25.06 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
25.07 m   Tub polipropilè d50mm,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 ...................................................... 2,66
Materials ....................................................... 4,21

TOTAL PARTIDA........................................... 6,87
25.08 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
25.09 u   Pericó 57x57x125cm,G= 15cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra 

Pericó de 57x57x125 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 ...................................................... 45,16
Materials ....................................................... 30,95

TOTAL PARTIDA........................................... 76,11
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25.10 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1
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
25.11 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,col.mort.1

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra ...................................................... 14,52
Materials ....................................................... 37,02

TOTAL PARTIDA........................................... 51,54
25.12 u   Plat dutxa porcel.vitrif.,800x800mm,blanc                       

Plat de dutxa de porcellana amb acabat v itrificada, de 800x800 mm, de color blanc, tipus 2,
col.locat sobre el pav iment.

Ma d'obra ...................................................... 12,46
Materials ....................................................... 55,11

TOTAL PARTIDA........................................... 67,57
25.13 u   Aixetes i complements per a dutxa                               

Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements:
Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2' i sortida de 1/2'.
Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2.
Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2', de llautó cromat, tipus 2.
Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2', d'alumini anoditzat, tipus 2.
Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2.
Totalment muntat i en perfecte funcionament.

Ma d'obra ...................................................... 17,15
Materials ....................................................... 84,06

TOTAL PARTIDA........................................... 101,21
25.14 u   Desguàs sifòn. plat dutxa,llautó,d30mm,sold.ramal plom          

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de polipropilé D.40 mm, connecatat
a un ramal de polipropilé.

Ma d'obra ...................................................... 17,42
Materials ....................................................... 18,72

TOTAL PARTIDA........................................... 36,14
25.15 u   Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,col.mural                         

Lavabo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col.lo-
cat amb suports murals

Ma d'obra ...................................................... 8,71
Materials ....................................................... 31,64

TOTAL PARTIDA........................................... 40,35
25.16 u   Lavabo porcel. A45-60cm,blanc,encast.taulell.                   

Lavabo de porcellana v itrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, en-
castat a un taulell, model Neoselene de la casa Roca.

Ma d'obra ...................................................... 8,71
Materials ....................................................... 50,31

TOTAL PARTIDA........................................... 59,02
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25.17 u   Aixeta temporitzada .lavabo,munt.s/taule.,cromat                
Aixeta temporitzada per a lavabo, amb instal.lació muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets

Ma d'obra ...................................................... 13,06
Materials ....................................................... 60,67

TOTAL PARTIDA........................................... 73,73
25.18 u   Desguàs recte lavab.,llautó,d1'1/4,roscat sifó llautó crom.     

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de d 1'1/4, roscat a un sifó
de llautó cromat

Ma d'obra ...................................................... 4,35
Materials ....................................................... 9,41

TOTAL PARTIDA........................................... 13,76
25.19 u   Sifó botella lavab.,llautó cromat,1'1/4,enllaç d30mm,sold.ramal 

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de d 1'1/4 amb enllaç de d 30 mm, soldat a un ra-
mal de plom

Ma d'obra ...................................................... 4,35
Materials ....................................................... 11,40

TOTAL PARTIDA........................................... 15,75
25.20 u   Inodor porcelana blanc amb cisterna                             

Inodor de porcellana v itrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, tipus 2, col.locat amb fixacions murals i con-
nectat a la xarxa d'evacuació

Ma d'obra ...................................................... 40,09
Materials ....................................................... 191,28

TOTAL PARTIDA........................................... 231,37
25.21 u   Safareig gres blanc brillant                                    

Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeix idor integrat, de capacitat útil <35 l, de color blanc,
tipus 2, col.locat amb suports murals

Ma d'obra ...................................................... 12,46
Materials ....................................................... 116,53

TOTAL PARTIDA........................................... 128,99
25.22 u   Aixeta per a safareig                                           

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, amb instal.lació muntada superficialment, de llautó cromat,
tipus 2, amb entrada de 1/2'

Ma d'obra ...................................................... 6,53
Materials ....................................................... 12,33

TOTAL PARTIDA........................................... 18,86
25.23 u   Desguàs recte p/aigüera, d40mm,connec.ramal/sifó                

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeix idor, tap i cadeneta incorporats, de polipropilé, de d 40
mm, connectat a un ramal o a un sifó de polipilé

Ma d'obra ...................................................... 8,32
Materials ....................................................... 3,37

TOTAL PARTIDA........................................... 11,69
25.24 u   Sifó botella 1pica, d40mm,connec.ramal                          

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de polipropilé, de d 40 mm, connectat a un ramal de poli-
propilé

Ma d'obra ...................................................... 4,35
Materials ....................................................... 3,08

TOTAL PARTIDA........................................... 7,43
25.25 u   Abocador porcellana blanc                                       

Abocador de porcellana v itrificada amb alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col.locat so-
bre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Ma d'obra ...................................................... 13,06
Materials ....................................................... 64,55

TOTAL PARTIDA........................................... 77,61
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25.26 u   Fluxor abocador                                                 
Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrre-
ga integral incorporats, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'

Ma d'obra ...................................................... 21,77
Materials ....................................................... 69,34

TOTAL PARTIDA........................................... 91,11
25.27 u   Reixa de protecció per abocador                                 

Reixa cromada i protecció de goma,muntat a abocador de goma v itrificada,tipus 2
Ma d'obra ...................................................... 3,31
Materials ....................................................... 34,51

TOTAL PARTIDA........................................... 37,82
25.28 u   Encastada,cromat,t2,sortida 1/2',1/2'                           

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida   de diàmetre 1/2' i entrada  de
1/2'

Ma d'obra ...................................................... 6,53
Materials ....................................................... 14,53

TOTAL PARTIDA........................................... 21,06
25.29 u   Encastada,cromat,t2,sortida 3/4',3/4'                           

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida   de diàmetre 3/4' i entrada  de
3/4'

Ma d'obra ...................................................... 6,53
Materials ....................................................... 20,80

TOTAL PARTIDA........................................... 27,33
25.30 u   Encastada,cromat,t2,sortida 1',1'                               

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, tipus 2, amb sortida   de diàmetre 1' i entrada  de 1'
Ma d'obra ...................................................... 6,53
Materials ....................................................... 20,80

TOTAL PARTIDA........................................... 27,33
25.31 u   Complements lavabos                                             

Complements de lavabos formats pels següents elements:
portarrotlles per als WC (3u), tovalloler en els lavabos i i en la dutxa (3u), tot acabat cromat. Se-
gons instruccionsd e la DF.

Materials ....................................................... 149,98

TOTAL PARTIDA........................................... 149,98
25.32 u   Complements lavabos adaptats                                    

Conjunt complet de barres i accessoris per a bany adaptat.
Materials ....................................................... 137,46

TOTAL PARTIDA........................................... 137,46
25.33 m   Obertura regata paret maó                                       

Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

Ma d'obra ...................................................... 3,64
Maquinaria..................................................... 0,12
Materials ....................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,97
25.34 u   Formació encast petits elem.paret maó                           

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix  YG o morter de ciment M-80

Ma d'obra ...................................................... 5,50
Maquinaria..................................................... 0,00
Materials ....................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 5,55
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CAPITOL 26  INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR          
26.01 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
26.02 m   Tub polipropilè d32mm,10bar,soldat,dific.mitjà,col.superf.      

Tub de polipropilè a pressió de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat,
amb grau de dificultat mitjà i col.locat en rasa

Ma d'obra ...................................................... 2,33
Materials ....................................................... 1,82

TOTAL PARTIDA........................................... 4,15
26.03 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
26.04 m   Tub polipropilè d50mm,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 ...................................................... 2,66
Materials ....................................................... 4,21

TOTAL PARTIDA........................................... 6,87
26.05 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
26.06 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
26.07 u   Aixetes i complements per a dutxa                               

Aixetes i complements per a dutxa format per els següents elements:
Aixeta mescladora, mural, amb instal.lació muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de
llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2' i sortida de 1/2'.
Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, tipus 2.
Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2', de llautó cromat, tipus 2.
Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2', d'alumini anoditzat, tipus 2.
Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, tipus 2.
Totalment muntat i en perfecte funcionament.

Ma d'obra ...................................................... 17,15
Materials ....................................................... 84,06

TOTAL PARTIDA........................................... 101,21
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26.08 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
26.09 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1

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
26.10 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
26.11 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
26.12 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
26.13 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
26.14 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
26.15 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
26.16 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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26.17 u   Dipòsit 10 m3 d'acumulació d'aigües de la xarxa                 
Dipòsit d'acumulació d'augües de la xarxa de subministrament,  de 10 m3 de capacitat , construït
en PRFV, per anar soterrat

Materials ....................................................... 3.098,68

TOTAL PARTIDA........................................... 3.098,68
26.18 u   Grup hidroneumàtic 5000 l/h, 40 mca                             

Bomba de pressió de 5 m3/h de cabal, a 40 mca i potència de 1.5 Kw, amb quadre de manio-
bra, vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a
impulsar l'aigua fins a 100 m amb un desnivell de 5 m per al consum simultani del centre, segons
càlculs del cabal detallats a la memòria.

Materials ....................................................... 2.666,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.666,00
26.19 m3  Excavació h<=6.0m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.                

Excavació de  fins a 6.0
m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Ma d'obra ...................................................... 2,21
Maquinaria..................................................... 3,28

TOTAL PARTIDA........................................... 5,49
26.20 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou,sorra.,g<=25cm,95% PN                

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb sorra d'aportació  (segons plànols de detall i instruc-
cions del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN

Ma d'obra ...................................................... 7,06
Maquinaria..................................................... 4,25
Materials ....................................................... 24,97

TOTAL PARTIDA........................................... 36,28
26.21 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
26.22 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
26.23 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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CAPITOL 27  INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA                     
27.01 u   Quadre general de protecció metàl.lic amb porta                 

Quadre general de protecció metàl.lic per a 36 mòduls col.locat superficialment amb porta metàl.li-
ca de la casa Merlin Guerin o similar.

Ma d'obra ...................................................... 66,60
Maquinaria..................................................... 41,59
Materials ....................................................... 124,78

TOTAL PARTIDA........................................... 232,97
27.02 u   Quadre escomesa T2                                              

Quadre escomesa T-2 format pels següents elements:
Interruptor diferencial de pot. màx 31,5 Kw, interruptor magnetotèrmic, caixa estanca comptador
activa, caixa estanca comptador reactiva, caixa estanca fussibles, en format vertical o horitzon-
tal.

Materials ....................................................... 531,35

TOTAL PARTIDA........................................... 531,35
27.03 u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(IV),ICP                          

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

Ma d'obra ...................................................... 11,65
Materials ....................................................... 62,99

TOTAL PARTIDA........................................... 74,64
27.04 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
27.05 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
27.06 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
27.07 u   Interruptor diferencial 63A,(II),sensib.0.3A                    

Interruptor diferencial de 63 A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pres-
sió, de la casa Merlin Guerin o similar.

Ma d'obra ...................................................... 6,66
Materials ....................................................... 75,26

TOTAL PARTIDA........................................... 81,92
27.08 u   Interruptor diferencial 25A,(II),sensib.0.3A                    

Interruptor diferencial de 25A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 A i fixat a pres-
sió, de la casa Merlin Guerin o similar.

Ma d'obra ...................................................... 6,66
Materials ....................................................... 63,25

TOTAL PARTIDA........................................... 69,91
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27.09 m   Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,quadre                        
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col.locat en
quadre

Ma d'obra ...................................................... 12,65
Materials ....................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 13,10
27.10 m   Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,quadre                        

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col.locat en
quadre

Ma d'obra ...................................................... 12,65
Materials ....................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 13,35
27.11 u   Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm                

Bornes de connex ió entrada-sortida aïllats 16 mm, fixatas a pressió.
Ma d'obra ...................................................... 2,66
Materials ....................................................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 3,26
27.12 u   Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm             

Bornes de connex ió entrada-sortida aïllats 2,5/4 mm, fixatas a pressió.
Ma d'obra ...................................................... 2,66
Materials ....................................................... 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 3,26
27.13 u   Piqueta connex.terra acer,estànd.,L=2500mm,d18.3mm,clav.terr.*  

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix  estàndard, de 2500 mm
de llargària i de 18.3 mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou grapes especials de connex ió.

Ma d'obra ...................................................... 53,28
Materials ....................................................... 20,72

TOTAL PARTIDA........................................... 74,00
27.14 u   Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra               

Caixa de connex ió/comprovació de la posta a terra.
Ma d'obra ...................................................... 52,61
Materials ....................................................... 16,77

TOTAL PARTIDA........................................... 69,38
27.15 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
27.16 m   Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.25                            

Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al
xoc 5 i col.locat encastat o grapat

Ma d'obra ...................................................... 0,60
Materials ....................................................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 1,07
27.17 m   Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.36,resist.xoc 5,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al
xoc 5 i  muntat encastat o grapat.

Ma d'obra ...................................................... 1,00
Materials ....................................................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 2,25
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27.18 m   Tub rígid polipropilé dn=ref.29,resist.xoc 5,                   
Tub rígid de polipropilé, de diàmetre nominal referència 29, amb grau de resistència al xoc 5,
muntat superficialment

Ma d'obra ...................................................... 3,66
Materials ....................................................... 2,01

TOTAL PARTIDA........................................... 5,67
27.19 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
27.20 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
27.21 m   Conductor coure UNE H07V-R,1x2.5mm2,col.tub                     

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2.5 mm2 i col.locat en
tub

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

TOTAL PARTIDA........................................... 0,96
27.22 m   Conductor coure UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub                       

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2 i col.locat en tub
Ma d'obra ...................................................... 0,67
Materials ....................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 1,12
27.23 m   Conductor coure UNE H07V-R,1x6mm2,col.tub                       

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2 i col.locat en tub
Ma d'obra ...................................................... 1,00
Materials ....................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 1,70
27.24 u   Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,encastada                          

Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, encastada
Ma d'obra ...................................................... 0,67
Materials ....................................................... 3,09

TOTAL PARTIDA........................................... 3,76
27.25 u   Caixa deriv.plàstic,d=100mm,prot.norm.,encastada                

Caixa de derivació rodona de plàstic, de 100 mm de diàmetre, amb grau de protecció normal i
encastada

Ma d'obra ...................................................... 3,46
Materials ....................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 4,46
27.26 u   Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,superfície                         

Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, de superfície
Ma d'obra ...................................................... 7,99
Materials ....................................................... 3,09

TOTAL PARTIDA........................................... 11,08
27.27 u   Caixa deriv. plàstic,100x100mm,prot.norm.,munt.superf.          

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i munta-
da superficialment

Ma d'obra ...................................................... 7,69
Materials ....................................................... 2,52

TOTAL PARTIDA........................................... 10,21
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27.28 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
27.29 u   Interruptor 10A,t2,encastat                                     

Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.
Ma d'obra ...................................................... 11,65
Materials ....................................................... 5,11

TOTAL PARTIDA........................................... 16,76
27.30 u   Interruptor doble 10A,t2,encastat                               

Interruptor doble de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc d'un element.
Ma d'obra ...................................................... 11,65
Materials ....................................................... 7,97

TOTAL PARTIDA........................................... 19,62
27.31 u   Interruptor+commutador 10A,t2,encastat                          

Interruptor+commutador de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc dos elements.
Ma d'obra ...................................................... 22,31
Materials ....................................................... 10,27

TOTAL PARTIDA........................................... 32,58
27.32 u   Commutador 10A,t2,encastat                                      

Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.
Ma d'obra ...................................................... 11,65
Materials ....................................................... 5,67

TOTAL PARTIDA........................................... 17,32
27.33 u   Llumenera estanca,cubeta plàst.1x36W,rect.polièst.,A.F.,IP-55,mu

Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic i nombre de fluorescents 1 de 36 W, de forma
rectangular, amb xassís de polièster, A.F., IP-55 i muntada superficialment al sostre, connex io-
nada, amb tub fluorescent col.locat i en perfecte funcionament.

Ma d'obra ...................................................... 26,64
Materials ....................................................... 36,84

TOTAL PARTIDA........................................... 63,48
27.34 u   Llumenera indust.reflec.simèt.,fluoresc.1x36W,rect.,planx.ac.per

Llumenera industrial amb reflector simètric i nombre de tubs fluorescents 1 de 36 W, de forma rec-
tangular, amb xassís planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre

Ma d'obra ...................................................... 16,65
Materials ....................................................... 29,56

TOTAL PARTIDA........................................... 46,21
27.35 u   Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar               

Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdudes, inclòs
vidre sorrejat de difusor.

Ma d'obra ...................................................... 49,95
Materials ....................................................... 52,83

TOTAL PARTIDA........................................... 102,78
27.36 u   Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar planes        

Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdudes, de la
casa Staff, model LF-250, diàmetre 25 cm. alçada 10 cm., inclòs v idre sorrejat de difusor.

Ma d'obra ...................................................... 49,95
Materials ....................................................... 120,42

TOTAL PARTIDA........................................... 170,37
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27.37 u   Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar               
Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar, inclòs v idre sorrejat de difusor.

Ma d'obra ...................................................... 46,62
Materials ....................................................... 44,09

TOTAL PARTIDA........................................... 90,71
27.38 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
27.39 u   Llumenera emerg./senyal.120-175lúmens,auton.<2h                 

Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens,
de 2 h d'autonomia, com a màx im, muntada superficialment al sostre o paret. Inclou enganx ines
de senyalització.

Ma d'obra ...................................................... 8,33
Materials ....................................................... 63,59

TOTAL PARTIDA........................................... 71,92
27.40 u   Fanal Iluca Pal-200 UR-37*                                      

Fanal model Pal-200 YUR-37 de la casa Iluca de les següents característiques: columa d'acer
galvanitzat D=210 mm col.locada sobre dau de formigó 0.6x0.6x0.8m, lluminària D=200 mm
L=1295 mm amb difussor transparent i lames. Totalment instal.lat, connexionat, amb els accesso-
ris de muntaje necessaris  i en perfecte funcionament.

Ma d'obra ...................................................... 33,30
Maquinaria..................................................... 54,17
Materials ....................................................... 779,61

TOTAL PARTIDA........................................... 867,08
27.41 u   Endoll (II),10A,t2,munt.encastat                                

Endoll bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.
Ma d'obra ...................................................... 7,66
Materials ....................................................... 4,38

TOTAL PARTIDA........................................... 12,04
27.42 u   Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble                         

Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc dobles.
Ma d'obra ...................................................... 8,66
Materials ....................................................... 8,25

TOTAL PARTIDA........................................... 16,91
27.43 u   Endoll (II),10A,t2,munt.encastat, doble+connexió telefònica     

Endoll doble bipolar de 10 A, tipus 2, + presa telefònica tipus RJ-11de 6 contactes, muntat encas-
tat. Inclou placa i marc triples.

Ma d'obra ...................................................... 16,65
Materials ....................................................... 14,78

TOTAL PARTIDA........................................... 31,43
27.44 u   Endoll (II),25A,t2,munt.encastat                                

Endoll bipolar de 25 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.
Ma d'obra ...................................................... 7,66
Materials ....................................................... 5,75

TOTAL PARTIDA........................................... 13,41
27.45 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
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27.46 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1
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
27.47 m   Maó massís per a senyalització col.locat en rasa                

Maó massís per a senyalització cl.locat en rasa.
Ma d'obra ...................................................... 0,49
Materials ....................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1,49
27.48 m   Obertura regata paret maó                                       

Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

Ma d'obra ...................................................... 3,64
Maquinaria..................................................... 0,12
Materials ....................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,97
27.49 u   Formació encast petits elem.paret maó                           

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix  YG o morter de ciment M-80

Ma d'obra ...................................................... 5,50
Maquinaria..................................................... 0,00
Materials ....................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 5,55
27.50 u   Legalització instal.lació elèctrica                             

Materials ....................................................... 686,28

TOTAL PARTIDA........................................... 686,28
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CAPITOL 28  INST. TELEFONIA                                                 
28.01 m   Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.36,resist.xoc 5,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 36 amb grau de resistència al
xoc 5 i  muntat encastat o grapat.

Ma d'obra ...................................................... 1,00
Materials ....................................................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 2,25
28.02 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
28.03 u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,col.mort.1

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
28.04 m   Tub flex.corru.polipropilé,dn=ref.25                            

Tub flexible corrugat de polipropilé, de diàmetre nominal referència 25 amb grau de resistència al
xoc 5 i col.locat encastat o grapat

Ma d'obra ...................................................... 0,60
Materials ....................................................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 1,07
28.05 m   Cable multifilar de senyal cat. 3                               

Cable multifilar de senyal cat. 3 de 4 parells.
Ma d'obra ...................................................... 0,67
Materials ....................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 0,89
28.06 m   Obertura regata paret maó                                       

Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

Ma d'obra ...................................................... 3,64
Maquinaria..................................................... 0,12
Materials ....................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,97
28.07 u   Formació encast petits elem.paret maó                           

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix  YG o morter de ciment M-80

Ma d'obra ...................................................... 5,50
Maquinaria..................................................... 0,00
Materials ....................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 5,55
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CAPITOL 29  INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS                                
29.01 u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup

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
29.02 u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       

Extintor manual de diòx id de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb su-
port a paret

Ma d'obra ...................................................... 6,66
Materials ....................................................... 106,27

TOTAL PARTIDA........................................... 112,93
29.03 u   Equips de control i transmisió                                  

Equips de control i transmisió formats pels següents elements:
Equip vídeo transmisor amb grabació en disc dur de 40 Gb LLENARI per a 4 càmeres, transmi-
sió ADSL control Domos.
Central se seguretat amb teclat i transmisor telefònic Paradox Spectra 1786/1636, 5 zones d'alar-
ma.
Bateria 12 V, 7A.
Armari metàl.lic per tots els elements, de fixació mural i tanca amb clau.
Instal.lació i posada en marxa de tots els elements.

Ma d'obra ...................................................... 996,96
Materials ....................................................... 2.904,88

TOTAL PARTIDA........................................... 3.901,84
29.04 u   Càmara mòbil                                                    

Càmara mòbil formada pels següents elements:
Càmara DOMO color SAMSUNG mod. SCC641P motoritzada, zoom, autoiris fixació en pos-
te.
Adaptador port serie telemetria LINE DRIVER
poste bàcul amb placa de base d'acer galvanitzat, alçada = 6m.
Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.

Ma d'obra ...................................................... 398,78
Materials ....................................................... 2.696,60

TOTAL PARTIDA........................................... 3.095,38
29.05 u   Càmeres fixes de recolzament                                    

Càmeres fixes de recolzament compostes pels següents elements:
3 Càmeres fixes color d'alta resolució Panasonic amb òptica autoiris varifocal 3-6 mm., model
WVC-240, 480 línies.
3 cabines estanques per a fixació en poste Kit 2-A
1 poste galvanitzat d'alçada 6 m.
Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.

Ma d'obra ...................................................... 598,18
Materials ....................................................... 1.688,69

TOTAL PARTIDA........................................... 2.286,87
29.06 u   Detecció alarma edifici                                         

Detecció alarma en edifici composta dels següents elements:
5 detectors infraroigs interior Paradox Digi-50, entubat i cablejat i posta en marxa de tots els ele-
ments.

Ma d'obra ...................................................... 155,50
Materials ....................................................... 211,30

TOTAL PARTIDA........................................... 366,80
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29.07 u   Detecció alarma perímetre exterior                              
Detecció d'alarmes en el perímetre ex terior composta dels següents elements:
6 detectos passius infrarroigs d'exterior cortina 50 m. IS392.
Postes de suport necessaris.
Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.

Materials ....................................................... 3.657,26

TOTAL PARTIDA........................................... 3.657,26
29.08 u   Avís local d'alarma                                             

Avís local d'alarma coposat dels següents elements:
Sirena ex terior amb av ís acústic i lluminós XTRA.
Entubat i cablejat corresponent i instal.lació i posta en marxa de tots els components.

Ma d'obra ...................................................... 49,85
Materials ....................................................... 81,90

TOTAL PARTIDA........................................... 131,75
29.09 u   Ordinador pel control remot del sistema                         

Ordinador per al control remot del sistema format pels següents elements:
Ordinador Pentium IV, pantalla 15", tarja vídeo 64 Mb, teclat, mouse i altaveus, amb el software
específic.
Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.

Ma d'obra ...................................................... 398,78
Materials ....................................................... 1.045,76

TOTAL PARTIDA........................................... 1.444,54
29.10 u   Tubs i cables                                                   

Tubs i cablejat de la instal.lació, a base de tubs  de polipropilé 63 mm. interior llis, cable mangue-
ra 1000 v . 4x15 mm., cable FTP apantallat, cable v ideo RG-59, Instal.lació i posat en marxa de
tots els elements.

Ma d'obra ...................................................... 1.155,10
Materials ....................................................... 1.421,36

TOTAL PARTIDA........................................... 2.576,46
29.11 m   Obertura regata paret maó                                       

Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

Ma d'obra ...................................................... 3,64
Maquinaria..................................................... 0,12
Materials ....................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,97
29.12 u   Formació encast petits elem.paret maó                           

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix  YG o morter de ciment M-80

Ma d'obra ...................................................... 5,50
Maquinaria..................................................... 0,00
Materials ....................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 5,55
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CAPITOL 30  INST. ENERGIA SOLAR TÈRMICA                                     
30.01 u   Instal.lació solar tèrmica per acs.                             

Instal.lació solar tèrmica per acs, composta pels següents elements:
Pannell solar tipus MADE 4000-E 2,13 m2 sup. (aprox  2x1)
Estructura suport per 2 pannells.
Bomba de circulació del circuit primari.
Central de control electrònic amb dues sondes.
Tanc d'acumulació intercambiador de 300 l.
Caldera termo elèctric de 100 l.
Tanc expansió, purgador, manómetre, vàlvules de control, seguretat i antirretorn. Accessoris de
connexió i muntatge. Totalment instal.lada i en perfecte funcionament. Haurà de disposar de me-
canisme de disperssió de calor a l'estiu per garantitzar l'estabilitat de la instal.lació. Totalment
muntada, comprovada i en perfecte funcionament.

Ma d'obra ...................................................... 2.132,48
Materials ....................................................... 2.709,30

TOTAL PARTIDA........................................... 4.841,78
30.02 m   Obertura regata paret maó                                       

Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG o morter
de coment M-80.

Ma d'obra ...................................................... 3,64
Maquinaria..................................................... 0,12
Materials ....................................................... 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 3,97
30.03 u   Formació encast petits elem.paret maó                           

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb guix  YG o morter de ciment M-80

Ma d'obra ...................................................... 5,50
Maquinaria..................................................... 0,00
Materials ....................................................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 5,55
30.04 u   Forat sostre,d=5-20,amb taladr.diamant                          

Forat en sostre de d 5 a 20 realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant
Ma d'obra ...................................................... 3,76
Maquinaria..................................................... 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 4,74
30.05 kg  Planxes galvanitzades recolzament plaques solars                

Acer A/42-B en planxes galvanitzades, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura.
Ma d'obra ...................................................... 1,52
Maquinaria..................................................... 0,05
Materials ....................................................... 1,18

TOTAL PARTIDA........................................... 2,75
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CAPITOL 31  EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ                                      
31.01 m2  Taulell granit negre sudàfica ,G=20mm,sobre suport mural        

Taulell i faldó de granit negre sudàfrica de 20 mm de gruix , tipus 3, col.locat sobre suport mural i
encastat al parament. Inclou forats aixetes. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.

Ma d'obra ...................................................... 24,91
Materials ....................................................... 120,73

TOTAL PARTIDA........................................... 145,64
31.02 u   Formació forat taulell pedra gtranítica                         

Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de for-
ma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

Ma d'obra ...................................................... 69,36

TOTAL PARTIDA........................................... 69,36
31.03 u   Placa senyal.int.acer llisa,alfanum.,15x7cm,suport,fix.mecànicam

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 15x7 cm,
amb suport, fixada mecànicament

Ma d'obra ...................................................... 5,00
Materials ....................................................... 8,71

TOTAL PARTIDA........................................... 13,71
31.04 u   Placa senyal.int.acer llisa,pictograma,15x15cm,suport,fix.mecàni

Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport,
fixada mecànicament

Ma d'obra ...................................................... 5,00
Materials ....................................................... 11,28

TOTAL PARTIDA........................................... 16,28
31.05 u   Rètol accés centre                                              

Rètol accés centre format per 7 lletres amb el tex t "CAADCCM  " (Centre Acollida Animals de
Domàstics del Consell Comarcal del Maresme)                        amb les següents caqracterísti-
ques: lletres arial de 300 mm. d'altura i 30 mm de gruix , d'alumini lacat color a determinar per laq
DF., amb encoratges de suport fixats sobre formigó. Toalment muntat perectament anivellat i amb
fixacions reblertes d'epoxi per impedir l'extracció vandàlica de les lletres.

Ma d'obra ...................................................... 66,64
Materials ....................................................... 436,73

TOTAL PARTIDA........................................... 503,37
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CAPITOL 32  JARDINERIA                                                      
32.01 u   Excavació clot plant.0.5x0.5x0.5m,minicarreg.acces.retroexcavado

Excavació de clot de plantació de dimensions 0.5x0.5x0.5 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de
les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25 %

Maquinaria..................................................... 6,11

TOTAL PARTIDA........................................... 6,11
32.02 u   Excavació clot plant.1x1x1m,minicarreg.acces.retroexcavador A=40

Excavació de clot de plantació de dimensions 1x1x1 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària de treball i càrrega de les terres so-
brants mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

Maquinaria..................................................... 9,55

TOTAL PARTIDA........................................... 9,55
32.03 m3  Aportació+incorp.terra vegetal adobada,granel,mitj.man.         

Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a granel, amb mitjans manuals
Ma d'obra ...................................................... 38,21
Materials ....................................................... 23,80

TOTAL PARTIDA........................................... 62,01
32.04 u   SUBMINISTRAMENT MORUS ALBA FRUITLESS,P-20/25 CM                 

Subministrament Morus Alba
fruitless de perímetre 20 a 25 cm, amb pa de terra de tela metàl.lica i fletxa o guia.

Materials ....................................................... 72,00

TOTAL PARTIDA........................................... 72,00
32.05 U   SUBMINISTRAM.MAGNOLIA GRANDIFLORA P-25/30CM                     

SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA  (MAGNOLIA) 25-30 CM. PERÍME-
TRE  AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA I FLETXA O GUIA

Materials ....................................................... 210,00

TOTAL PARTIDA........................................... 210,00
32.06 U   SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS  P-20/25CM                       

SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS  (FREIXE DE FLOR)  DE 20-25 CM DE PERI-
METRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA I FLETXA O GUIA

Materials ....................................................... 84,00

TOTAL PARTIDA........................................... 84,00
32.07 U   SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN P-20/25CM                    

SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN  (ACACIA TAPERERA)  DE 20A25 CM DE
PERIMETRE,AMB PA DE TERRA  DE TELA METAL.LICA I FLETXA O GUIA

Materials ....................................................... 84,00

TOTAL PARTIDA........................................... 84,00
32.08 U   SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA P-20/25CM,AN                   

SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA (SOFORA) DE 20 A 25 CM DE PERIME-
TRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL.LICA I FLETXA O GUIA

Materials ....................................................... 96,00

TOTAL PARTIDA........................................... 96,00
32.09 U   SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS H-80/100 CM                 

SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS (LLORER-CIRER) DE 80 A 100 CM
D'ALÇADA, EN CONTENIDOR

Materials ....................................................... 7,28

TOTAL PARTIDA........................................... 7,28
32.10 U   SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA H-80/100 CM                 

SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA DE 80 A 100 CM. D'ALÇADA, EN
CONTENIDOR

Materials ....................................................... 10,05

TOTAL PARTIDA........................................... 10,05

 Pàgina 59



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

QUADRE DE PREUS 2
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU

32.11 U   SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA H-80/100 CM                  
SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CON-
TENIDOR

Materials ....................................................... 9,35

TOTAL PARTIDA........................................... 9,35
32.12 u   Plantació a.full.caduca D=20-25cm,arrel nua,grua 12t,pend.25-75%

Plantació d'arbre de fulla caduca de 20 a 25 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb grua au-
topropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

Ma d'obra ...................................................... 12,96
Maquinaria..................................................... 10,49

TOTAL PARTIDA........................................... 23,45
32.13 u   Plantació a.full.persistent H=1.5-3m,contenid.,grua,pend.<25%   

Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1.5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pen-
dent inferior al 25 %

Ma d'obra ...................................................... 8,00
Maquinaria..................................................... 7,49

TOTAL PARTIDA........................................... 15,49
32.14 u   Plantació arbust,H=0.6-1.2m,m.man.,pend.<25%                    

Plantació d'arbust d'alçària 0.6 a 1.2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %
Ma d'obra ...................................................... 3,43

TOTAL PARTIDA........................................... 3,43
32.15 m2  Anivellament+repassada terr.,man.,pend.<25%                     

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a
un pendent inferior al 25 %

Ma d'obra ...................................................... 1,39

TOTAL PARTIDA........................................... 1,39
32.16 m2  Sembra barreja plantes herbàc.,m.man.,pend.<25%                 

Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %
Ma d'obra ...................................................... 1,58

TOTAL PARTIDA........................................... 1,58
32.17 u   Tronc arbre podat encastat a terra                              

Tronc d'arbre mort, podat i encastat en el terreny, per que hi puguin trepar els gats.
Ma d'obra ...................................................... 8,16
Materials ....................................................... 6,24

TOTAL PARTIDA........................................... 14,40
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CAPITOL 33  SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ                             
33.01 u   Seguretat i salut en la construcció                             

Pressupost de mesures de protecció colectives i indiv iduals, segons el pressupost detallat de la
memòria de l'estudi de seguratat i salut.

Materials ....................................................... 9.248,39

TOTAL PARTIDA........................................... 9.248,39
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