
Àrea de Cooperació                                           Oficina Tècnica de Cooperació

AMIDAMENTS



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

 AMIDAMENTS
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

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 si-
tuar-los fidelment amb les cotes i nivells que especifica el projecte. Es marcaran tantes vegades com
sigui necessari per a la correcta execució de l'obra.

1 1,00

1,00

01.02 m2  Neteja+esbrossada terreny                                       

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
solar 1 4.672,00 4.672,00

4.672,00

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.

sec1 1 885,00 0,65 575,25
sec2 1 476,00 0,45 214,20

1 214,00 0,35 74,90
sec3 1 1.030,00 0,55 566,50

1 285,00 0,35 99,75

1.530,60

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 càrrega,
amb camió de 7 t

1 90,00 4,00 0,40 144,00

144,00

01.05 m3  Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM               

Terraplenada i piconatge mecànic amb terres provinents de l'excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95%  del PM
talús posterior 1 90,00 4,00 0,40 144,00

144,00

01.06 m2  Repàs+picon.esplanada,95%PM*                                    

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

accés rodat 1 255,00 255,00
aparcament 1 55,00 55,00
pati serv ei 1 334,10 334,10
pati serv ei 1 335,00 335,00
pati1 1 171,00 171,00
pati2 1 183,00 183,00
pati3 1 160,00 160,00
pati4 1 176,00 176,00
pati5 1 143,00 143,00
pati6 1 86,00 86,00
rigola-cuneta 1 75,00 0,50 37,50
fonaments box es
l1 1 68,37 68,37
l2 1 61,00 61,00
l3 1 68,37 68,37
l4 1 61,00 61,00
l5 1 61,00 61,00
l6 1 74,52 74,52
grup 1 3,20 1,00 3,20
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

edifici 1 153,00 153,00

2.486,06

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
FONAMENTS BOXES
l1 1 68,37 0,60 41,02
l2 1 61,00 0,60 36,60
l3 1 68,37 0,60 41,02
l4 1 61,00 0,60 36,60
l5 1 61,00 0,60 36,60
l6 1 74,52 0,60 44,71
FONAMENTS TANQUES
EXTERIORS
sabata correguda tanca ex terior
frontal 1 84,91 0,40 0,40 13,59
posterior 1 30,98 0,40 0,40 4,96
lateral 1 8,40 0,40 0,40 1,34
sabata correguda tanca interior
pati 3-6 lateral box 3 1 1,35 0,40 0,40 0,22
pati 5 2 8,00 0,40 0,40 2,56
pati1-2 1 9,45 0,40 0,40 1,51
pati2-3 1 9,36 0,40 0,40 1,50
pati3-pati serv ei 1 2,74 0,40 0,40 0,44
pati1-pati4 1 2,95 0,40 0,40 0,47
pati4-pati serv ei 1 3,19 0,40 0,40 0,51
pati4* 1 8,87 0,40 0,40 1,42
fonaments compatadors i grups 1 4,30 1,00 0,40 1,72

266,79

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

dames fonaments 14 1,60 0,45 3,50 35,28
ex ce´s de profunditat a justificar* 14 1,60 0,45 2,00 20,16

55,44

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 te-
rreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora
rigola-cuneta
tanca patis 1-2-3 1 40,00 0,50 0,40 8,00

1 35,00 0,50 0,40 7,00
SANEJAMENT EDIFICI
polop. 110
aigües negres

6 2,00 0,40 0,80 3,84
1 3,55 0,40 0,80 1,14
1 5,00 0,40 0,80 1,60

polip. 160
aigües negres 1 6,50 0,60 0,80 3,12

1 5,00 0,60 0,80 2,40
2 1,00 0,60 0,80 0,96
1 4,00 0,60 0,80 1,92

pluv ials 1 8,00 0,60 0,80 3,84
1 3,00 0,60 0,80 1,44
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BOXES
mòdul 1-3 2 20,20 0,30 0,30 3,64
mòdul 2-4-5 3 18,00 0,30 0,30 4,86
mòdul 6 1 20,50 0,30 0,30 1,85
edifici 1 21,25 0,30 0,30 1,91
polip. 160 zona recepció animals
zona recepció animals 2 6,00 0,60 1,20 8,64

1 1,50 0,60 1,20 1,08
Formigó D.200
an1 1 4,00 0,60 0,80 1,92
an2 1 8,15 0,60 0,80 3,91
an4 1 3,85 0,60 1,20 2,77
an5 1 7,15 0,60 1,20 5,15
an8 1 1,50 0,80 1,50 1,80
an9 1 5,70 0,80 1,50 6,84
an11 1 2,30 0,60 0,80 1,10

1 2,00 0,60 0,80 0,96
an12 1 2,30 0,60 0,80 1,10
an13 1 6,30 0,60 0,80 3,02
Formigó D.300
an3 1 19,85 0,60 1,00 11,91
an6 1 16,00 0,80 1,50 19,20
an7 1 6,25 1,00 1,80 11,25
an10 2 8,00 1,00 1,80 28,80
an14 1 3,00 1,00 2,00 6,00
an15 1 12,00 1,00 2,00 24,00

1 2,00 1,00 2,00 4,00
by -pass 1 4,50 1,00 2,00 9,00
cloració 1 4,50 1,00 2,00 9,00
rotofiltre 1 2,20 1,00 2,00 4,40
an16 1 6,65 1,00 2,00 13,30
fins clav egueram 1 7,25 1,00 2,00 14,50

1 33,00 1,00 2,00 66,00
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
escomesa 1 46,00 0,40 0,60 11,04
desde quadre 1 2,00 0,40 0,60 0,48

1 16,00 0,40 0,60 3,84
perímetre edifici 1 13,00 0,40 0,60 3,12

1 6,00 0,40 0,60 1,44
7,00 0,40 0,60
5,00 0,40 0,60
1,00 0,40 0,60

21,00 0,40 0,60
4,00 0,40 0,60

enllumenat accés 1 7,00 0,40 0,60 1,68
1 19,00 0,40 0,60 4,56

box 3,6-2,5 2 4,00 0,40 0,60 1,92
box 2,5-1,4 2 4,00 0,40 0,60 1,92
pericons 11 1,00 1,00 1,00 11,00
INSTAL.LACIÓ ALARMES

1 5,00 0,40 0,60 1,20
1 16,00 0,40 0,60 3,84
1 32,00 0,40 0,60 7,68
2 14,00 0,40 0,60 6,72
3 4,00 0,40 0,60 2,88
1 10,00 0,40 0,60 2,40
1 12,00 0,40 0,60 2,88
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INSTAL.LACIÓ FONTANERIA
(potable+reciclada)
escomesa 1 46,00 0,40 0,60 11,04
a edifici 1 9,00 0,40 0,60 2,16
deriv ació box es 1 9,00 0,40 0,60 2,16
box 3,6-2,5 2 5,00 0,40 0,60 2,40
box 2,5-4,1 2 5,00 0,40 0,60 2,40
dipòsits 2 10,00 0,40 0,60 4,80
pericons 11 1,00 1,00 1,00 11,00
INSTAL.LACIÓ TELEFONIA
escomesa* 1 46,00 0,40 0,60 11,04
pericons 2 1,00 1,00 1,00 2,00
plantacions
50x 50 154 0,12 18,48
100x 100 38 0,50 19,00

462,25

01.10 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou                                      

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

instal.lacions 1 424,77 424,77
plantacions
50x 50 154 0,12 18,48
100x 100 38 0,50 19,00

462,25

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
finals rigola-cuneta 2 3,92 7,84
pous x arx a sanejament 9 3,92 35,28

43,12

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

rases derenatge* 0,5 5,40 2,70
bases pous 9 0,79 7,11
perímetres pous 9 1,60 14,40

24,21

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 càrrega,
amb camió.
esbrossada 1 4.673,00 0,10 1,20 560,76
rebaix 1 1.530,00 1,20 1.836,00
terraplenada -1 144,00 -144,00
rases fonaments 1 267,00 1,20 320,40
pous fonaments 1 56,00 1,20 67,20
rases inst 1 463,00 1,20 555,60
terraplenada inst -1 463,00 -463,00
pous drenatge 1 43,12 1,20 51,74
reblioment pous -1 24,21 -24,21

2.760,49

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
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1 2.760,49 2.760,49

2.760,49
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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 plàstica i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió
riostres
façana sud 1 14,50 0,40 5,80

1 7,85 0,40 3,14
façana nord 1 17,00 0,40 6,80
façana est 1 3,75 0,40 1,50
mur càrrega 1 5,35 0,40 2,14
deducció dames -1 9,00 0,45 1,60 -6,48

12,90

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
riostres
façana sud 1 14,50 0,40 0,60 3,48

1 7,85 0,40 0,60 1,88
façana nord 1 17,00 0,40 0,60 4,08
façana est 1 3,75 0,40 0,60 0,90
mur càrrega 1 5,35 0,40 0,60 1,28
deducció dames -1 9,00 0,45 0,60 -2,43

9,19

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 màx ima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
dames 14 1,60 0,45 3,50 35,28
fonament mur formigó 1 3,85 0,45 3,50 6,06

41,34

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
dames 1 41,34 55,00 2.273,70
riostres 1 9,19 85,00 781,15
muntatge5% 1 153,00 153,00

3.207,85
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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
FONAMENTS BOXES
l1 1 68,37 0,30 20,51
l2 1 61,00 0,30 18,30
l3 1 68,37 0,30 20,51
l4 1 61,00 0,80 48,80
l5 1 61,00 0,30 18,30
l6 1 74,52 0,30 22,36
grup 1 3,20 1,00 0,30 0,96

149,74

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

FONAMENTS BOXES
l1 1 68,37 0,15 10,26
l2 1 61,00 0,15 9,15
l3 1 68,37 0,15 10,26
l4 1 61,00 0,15 9,15
l5 1 61,00 0,15 9,15
l6 1 74,52 0,15 11,18
grup 1 3,20 1,00 0,15 0,48

59,63

03.03 m2  Làmina separad.polietilè g=150µm                                

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida
FONAMENTS BOXES
l1 1 68,37 68,37
l2 1 61,00 61,00
l3 1 68,37 68,37
l4 1 61,00 61,00
l5 1 61,00 61,00
l6 1 74,52 74,52
grup 1 3,20 1,00 3,20
solapaments v eticals 1 50,00 50,00

447,46

03.04 m2  Encofrat tauler losa fonament                                   

Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments

perímetres lloses box es
l1 0,5 47,52 23,76
l2 0,5 43,12 21,56
l3 0,5 47,52 23,76
l4 0,5 43,12 21,56
l5 0,5 43,12 21,56
l6 0,5 48,60 24,30
grup 0,5 8,23 4,12

140,62

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 màxima del
granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i v ibratge manual i acabat remolinat
mecànic.

FONAMENTS BOXES
l1 1 68,37 0,20 13,67
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l2 1 61,00 0,20 12,20
l3 1 68,37 0,20 13,67
l4 1 61,00 0,20 12,20
l5 1 61,00 0,20 12,20
l6 1 74,52 0,20 14,90
grup 1 3,20 1,00 0,20 0,64

79,48

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

a justificar 1 300,00 300,00

300,00

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
FONAMENTS BOXES
l1 2 68,37 136,74
l2 2 61,00 122,00
l3 2 68,37 136,74
l4 2 61,00 122,00
l5 2 61,00 122,00
l6 2 74,52 149,04
grup 2 3,20 1,00 6,40
perímetres
l1 0,5 47,52 0,30 7,13
l2 0,5 43,12 0,30 6,47
l3 0,5 47,52 0,30 7,13
l4 0,5 43,12 0,30 6,47
l5 0,5 43,12 0,30 6,47
l6 0,5 48,60 0,30 7,29
grup 0,5 8,23 0,30 1,23

837,11
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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 plàstica i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió
FONAMENTS TANQUES
EXTERIORS
sabata correguda tanca ex terior
frontal 1 84,91 0,40 33,96
posterior 1 30,98 0,40 12,39
lateral 1 8,40 0,40 3,36
sabata correguda tanca interior
pati 3-6 lateral box 3 1 1,35 0,40 0,54
pati 5 2 8,00 0,40 6,40
pati1-2 1 9,45 0,40 3,78
pati2-3 1 9,36 0,40 3,74
pati3-pati serv ei 1 2,74 0,40 1,10
pati1-pati4 1 2,95 0,40 1,18
pati4-pati serv ei 1 3,19 0,40 1,28
pati4* 1 8,87 0,40 3,55

71,28

04.02 m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament                               

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

2 30,98 0,80 49,57

49,57

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
FONAMENTS TANQUES
EXTERIORS
sabata correguda tanca ex terior
frontal 1 84,91 0,40 0,30 10,19
posterior 1 30,98 0,40 0,80 9,91
lateral 1 8,40 0,40 0,30 1,01
sabata correguda tanca interior
pati 3-6 lateral box 3 1 1,35 0,40 0,30 0,16
pati 5 2 8,00 0,40 0,30 1,92
pati1-2 1 9,45 0,40 0,30 1,13
pati2-3 1 9,36 0,40 0,30 1,12
pati3-pati serv ei 1 2,74 0,40 0,30 0,33
pati1-pati4 1 2,95 0,40 0,30 0,35
pati4-pati serv ei 1 3,19 0,40 0,30 0,38
pati4* 1 8,87 0,40 0,30 1,06

27,56

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
27,56 40,00 1.102,40

1.102,40

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
comptadors 1 3,20 1,00 0,15 0,48
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0,48

04.06 m2  Làmina separad.polietilè g=150µm                                

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida
comptadors 1 4,20 1,00 4,20

4,20

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 màxima del
granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i v ibratge manual i acabat remolinat
mecànic.
comptadors i grup tanca accés 1 4,20 1,00 0,20 0,84

0,84

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
comptadors i grup 1 4,20 1,00 4,20

4,20
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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 

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 solda-
dura.
UPN 140 6 3,00 16,00 288,00

288,00

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 laminats
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

plaques amb encoratges 6 10,00 60,00
cartel.les 6 5,00 30,00
creueters punx onament 3 20,00 60,00

150,00

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), bigues
(tres cares) i pilars (quatre cares) de base rectilínia,  per a deixar el formigó v ist.

mur formigó 2 7,90 3,00 47,40
tapes pilar 2 0,25 3,00 1,50
tapes bigues 1 2,30 0,25 0,58

1 1,50 0,25 0,38
tapes laterals 1 0,25 0,60 0,15
tape 1 0,25 3,00 0,75

50,76

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.

1 3,79 95,00 360,05

360,05

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 màxi-
ma del granulat 10 mm, abocat amb bomba
mur formigó 1 3,90 0,25 3,00 2,93

1 4,00 0,25 0,60 0,60
1 0,35 0,25 3,00 0,26

3,79

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 alleuge-
rida, 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 base de morter
especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius aix í com
l'aplicació de malla de fibra de v idre en passos de forjats, angles v ius i tots aquells elements que pre-
sentin discontinuitats o que  no garanteix in l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.

alçat nord 1 3,50 2,40 8,40
1 2,30 2,40 5,52
1 16,50 4,30 70,95

deducció forats -0,5 3,40 0,70 -1,19
alçat sud 1 7,20 3,00 21,60

1 14,50 3,80 55,10
1 4,35 2,40 10,44

dedució forats -0,5 3,33 -1,67
alçat oest 1 5,85 4,30 25,16
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deducció forats -0,5 1,30 2,70 -1,76
alçat est 1 6,70 2,40 16,08

1 4,05 1,10 4,46
agulles ex t 1 0,50 4,30 2,15
augment de profundiotat fonaments (a
justificar)

1 70,00 0,40 28,00

243,24

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 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 segons
instruccions del fabricant.
brancals finestres
façana nord 1 1,00 0,70 0,70

2 0,50 0,70 0,70
façana sud 2 0,30 0,70 0,42

1,82

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 base de
morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius ai-
xí 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 segons instruccionsd el
fabricant.
parets interiors 1 3,45 2,70 9,32

1 3,75 2,70 10,13

19,45

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 instruccionsd del
fabricant.

alçat nord 1 11,00 11,00
alçat sud 1 7,20 7,20

18,20

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, sobre
entramat desmuntable
perímetre 2 44,70 0,50 44,70
centres v anos 1 16,50 0,50 8,25

1 5,30 0,50 2,65

55,60

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 electrosolda-
des 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

1 94,88 94,88

94,88

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

3,61 160,00 577,60
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577,60

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 màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

forjat 1 44,70 0,23 0,28 2,88
cèrcols termoargila
alçat nord 1 11,00 0,20 0,20 0,44
alçat sud 1 7,20 0,20 0,20 0,29

3,61

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 v ist

llosa coberta 1 81,65 81,65
cantells 1 44,40 0,20 8,88

90,53

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
llosa coberta 1 13,06 132,00 1.723,92

1.723,92

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 màx ima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
llosa coberta 1 81,65 0,16 13,06

13,06

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.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

4 3,45 3,70 51,06
1 9,15 3,70 33,86
1 0,90 3,70 3,33

88,25

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
lav abos i dutx a 1 1,95 3,70 7,22

1 0,90 3,70 3,33
1 0,80 3,70 2,96

traster 1 3,80 3,70 14,06
1 1,25 3,70 4,63

32,20
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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 ci-
ment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a
les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpen-
diculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.
mòdul 1-3 2 20,20 2,20 88,88

4 3,20 2,40 30,72
mòdul 2-4-5 3 18,00 2,20 118,80

6 3,20 2,40 46,08
mòdul 6 (recepció) 1 9,20 2,60 23,92

2 2,40 2,60 12,48
3 3,20 2,75 26,40
1 6,80 2,75 18,70
3 2,10 0,80 5,04

371,02

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 v is-
tes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l.
recepció animals
porta 1 1,60 1,60
finestra lateral 1 1,40 1,40
finestres frontals 2 2,40 4,80
gateres 3 1,00 3,00

3 2,20 6,60

17,40

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 ca-
res v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra graníti-
ca, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la co-
berta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles
metàl.liques galvanitzades i resines epox i.
div isòries box es
mòdul 1-3 16 2,00 2,40 76,80

16 1,00 0,80 12,80
mòdul 2-4-5 21 2,00 2,40 100,80

21 1,00 0,80 16,80
separador interior box es 42 1,20 0,80 40,32
mòdul 6 (recepció) 5 3,20 2,40 38,40

2 1,30 2,20 5,72
3 2,10 0,80 5,04

296,68

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
a justificar 1 0,37 100,00 37,00

37,00

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
màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-
sevol mitjà.
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parets recepció-ex ploració animals 2 1,40 0,06 2,20 0,37

0,37

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 mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra
de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
div isòries int box es
mòdul 1-3 16 1,20 19,20
mòdul 2-4-5 21 1,20 25,20
mòdul 6 (recepció) 2 1,40 2,80
laterals box es (superior + frontal) 37 2,00 74,00

121,20

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 formigonera de
165 l
mòdul 1-2-3-4-5 10 1,00 10,00
mòdul 5 (recepció) 1 3,00 3,00

13,00

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.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
bany era recepció 1 2,80 0,50 1,40

1 0,70 0,90 0,63
1 0,70 0,50 0,35

2,38

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.
cobertes box es
mòdul 1-3 IPE 80 6 20,20 6,00 727,20
mòdul 2-4-5 IPE 80 9 18,00 6,00 972,00
mòdul 6 (recepció)
IPE 80 4 20,50 6,00 492,00
HEB 100 trav esseres 2 2,20 20,40 89,76
HEB 100 dintell 2 4,80 20,40 195,84

2.476,80

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 v ist
gàbies recepció-ex ploració animals
div isions horitzontals 2 5,20 1,50 15,60
bany era i rampa 1 2,80 0,80 2,24

17,84

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
recepció-ex ploració animals
div isions horitzontals 4 5,20 1,50 31,20
bany era 2 2,80 0,80 4,48

35,68
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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 màxima del granulat 10 mm,
abocat amb qualsevol mitjà

recepció-ex ploració animals
gàbies 2 5,20 1,50 0,16 2,50
bany era 1 2,80 0,80 0,16 0,36

2,86

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 gi-
ratòries, v isera, portes, tanques de portes amb cadenat, soldadures, fixacions i totes les ajudes ne-
cessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica. Es
tindrà especial cura en evitar els cantells v ius en aquells elements a l'abast del animals (tolves, etc.).

42 42,00

42,00

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 soldadu-
res, fixacions al suport  i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs
de les soldadures amb pintura galvànica.

30 30,00

30,00

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 montat-
ge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

42 42,00

42,00

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,  tan-
ques de portes, cadenat,  les soldadures, fixacions  al suport  i totes les ajudes necessàries per al
seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

3 3,00

3,00

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.

3 3,00

3,00

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, segons plànol
de detall i instruccions de la DF. Inclou 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.

3 3,00
* 3 3,00

6,00
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06.19 u   Tancament frontal boxes recepció                                

Tancament frontal boxes zona recepció animals amb perfileria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosol-
dada D. 5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. In-
clou 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 pintura galvànica.
zona recepció-ex ploarció animals 8 8,00

8,00

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 dadu-
res i fixacions  al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs
de les soldadures amb pintura galvànica.
box es recepció superiors 4 4,00

4,00

06.21 u   Tancament lateral mòbil boxes recepció                          

Tancament lateral ex traible boxes gàbies recepció  amb perfileria d'acer 30x30x2 mm i xarxa elec-
trosoldada 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.

4 4,00

4,00

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.

4 4,00

4,00

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 so-
bre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per pa-
reits buides model Sx12 de la casa Fisher, col.locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de
D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars
metàl.lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les
potes dels cans.
box es gossos 42 42,00

42,00

06.24 u   Entarimat llates fusta pi cuperitzada                           

Entarimarimat composat de llistons de fusta de pi cuperitzada, resistent a l'aigua, amb base de ras-
trells de la mateixa fusta per adaptar-se als nivells de la cubeta de la banyera, de forma que sigui ex-
traïble i fàcilment netejable.
bany era gossos recepció 1 1,40 0,70 0,98

0,98
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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*        

Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 1.23 m. d'altura nominal (1.30 m d'altura to-
tal de valla), muntat amb postes Bekafix  de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit
amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la re-
alització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els ellements, aix í
com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.
a justificar 10 10,00

10,00

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'altura to-
tal de valla), muntat amb postes Bekafix  de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit
amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la re-
alització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els ellements, aix í
com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.
tanca interior
pati 3-6 lateral box 3 1 1,35 1,35
pati 5 2 8,00 16,00
pati1-2 1 9,45 9,45
pati2-3 1 9,36 9,36
pati3-pati serv ei 1 2,74 2,74
pati1-pati4 1 2,95 2,95
pati4-pati serv ei 1 3,19 3,19
pati4* 1 8,87 8,87
tanca ex terior
posterior 1 31,00 31,00

84,91

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'altura to-
tal de valla), muntat amb postes Bekafix  de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit
amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la re-
alització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els ellements, aix í
com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

tanca ex terior
frontal 1 84,91 84,91
lateral 1 8,40 8,40

93,31

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 plegada
200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de su-
port. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els
ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

10 10,00
a justificar pati4* 1 1,00

11,00

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 su-
port i reforços de la fulla (creus de Sant Andreu) per les seves grans dimensions. Inclou la realització
de forats en els suport d'obra o formigó, els perfils necessaris de suport, el muntatge i la fixació de
tots els ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

1 1,00

1,00
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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 ca-
res v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra graníti-
ca, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la co-
berta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles
metàl.liques galvanitzades i resines epox i.

comptadors 1 4,20 2,20 9,24
4 1,00 2,20 8,80

18,04

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 ci-
ment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a
les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpen-
diculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.
accés posterior pati serv ei 1 31,00 0,50 15,50

15,50

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

1 1,55 20,00 31,00

31,00

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
màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-
sevol mitjà.

accés posterior pati serv ei 1 31,00 0,10 0,50 1,55

1,55

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.
comptadors+grups 4 4,00

4,00
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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 betum
asfàltic modificat LBM(APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherides en
calent, prèv ia imprimació, làmina separadora de feltre de polipropilè, aïllament amb plaques de polies-
tirè 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 especials (minvells, aiguafons,
etc.)

1 84,26 84,26

84,26

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 sobre làmina
bituminosa d'ox iasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de v idre de 60 g/m2, adherides en
calent, prèv ia imprimació. Acabat d'autoprotecció mineral color vermell teula. m2 de superfície real-
ment executada sense incloure elements especials (minvells, aiguafons, etc.)

1 81,65 81,65

81,65

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

trobada coberta inv ertida amb ampit 1 42,60 42,60

42,60

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 formigonera
de 165 l
trobada coberta inv ertida amb ampit 1 42,60 42,60

42,60

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 armadura
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
minv ells 1 42,60 0,50 21,30

21,30

08.06 m   Minvell encast.,rajola trencaaig.sob/encadellat ceràm.,col.mort*

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

a justificar 1 10,00 10,00

10,00

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
trobada coberta inv ertida amb ampit 1 42,60 42,60
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42,60

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 ple-
gat 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.
remat poerimetral tela mineral 1 30,35 30,35

30,35

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 bitu-
minosa en calent

2 2,00

2,00

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, encastat
en el forjar en el moment de formigonar, en previsió de passos d'instal.lacions de la coberta. Inclou,
si és el cas,  tapa estanca a la part superior en prev isió de futures instal.lacions.
v entilació lav abos 2 2,00
baix ants 2 2,00
prev isió pas conductes 1 1,00
sobreeix idors coberta 2 2,00

7,00

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
regates mimbells 1 42,60 42,60

42,60
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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 co-
rretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.
mòdul 1-3 2 20,20 2,50 101,00
mòdul 2-4-5 3 18,00 2,50 135,00
comptadors 1 4,20 1,00 4,20

240,20

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 co-
rretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,00 m de llargada solapades i sege-
llades amb massilla de poliuretà o similar.
mòdul 6 (recepció) 1 9,20 3,60 33,12

2 2,40 3,60 17,28

50,40
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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 se-
paradora
a justificar en substitució de morter
especial en primeres filad
impermeabilització arranque murs 1 54,25 0,50 27,13

1 21,52 0,50 10,76

37,89

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

cantells forjats 1 16,50 0,30 4,95
1 5,85 0,30 1,76
1 7,20 0,30 2,16
1 1,50 0,30 0,45
1 15,80 0,30 4,74

14,06

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
separació lloses 1 69,20 69,20

69,20

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 po-
liuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual
a justificar

69,20
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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 aplica-
da en dues capes
a justificar en funció topografia
mur box es cara terres
mòdul 1-3 2 20,20 0,30 12,12

4 3,20 0,30 3,84
mòdul 2-4-5 3 18,00 0,30 16,20

6 3,20 0,30 5,76
mòdul 6 (recepció) 1 9,20 0,30 2,76

2 2,40 0,30 1,44
3 3,20 0,30 2,88
1 6,80 0,30 2,04

47,04

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

perímetres
l1 1 47,52 47,52
l2 1 43,12 43,12
l3 1 47,52 47,52
l4 1 43,12 43,12
l5 1 43,12 43,12
l6 1 48,60 48,60
grup 1 8,23 8,23

281,23

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 po-
liuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual
a justificar 1 281,23 281,23

281,23

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
recepció-ex ploració 1 19,20 19,20
box es 42 2,10 2,00 176,40
gateres 3 2,20 3,00 19,80

215,40

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.locat
entre ales de perfils metàl.lics estructurals.
recepció-ex ploració 1 19,20 19,20
box es 42 2,10 2,00 176,40
gateres 3 2,20 3,00 19,80

215,40
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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
lav abo adaptat 1 7,30 2,50 18,25
neteja 1 7,70 2,50 19,25

2 0,80 2,50 4,00
v est. lav abos 1 10,36 2,50 25,90
WC 2 5,20 2,50 26,00
sala cures 1 16,30 2,50 40,75
sala hosp 1 11,20 2,50 28,00

162,15

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
magatzem 01 1 10,30 2,70 27,81
magatzem 02 1 15,90 2,70 42,93

70,74

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 mix t
1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat
alçat nord 1 3,50 2,40 8,40

1 0,30 2,40 0,72
1 2,30 2,40 5,52
2 0,30 2,40 1,44
1 17,00 4,30 73,10
1 0,50 4,30 2,15
2 0,30 4,30 2,58

deducció forats -0,5 3,40 0,70 -1,19
alçat sud 1 7,20 3,00 21,60

1 14,50 3,80 55,10
4 0,30 3,80 4,56
1 4,35 2,40 10,44

dedució forats -0,5 3,33 -1,67
alçat oest 1 5,85 4,30 25,16

1 0,30 4,30 1,29
deducció forats -0,5 1,30 2,70 -1,76
alçat est 1 6,70 2,40 16,08

1 4,05 1,10 4,46
ampit coberta cara interna 1 5,85 1,10 6,44

1 16,50 1,10 18,15
1 4,20 1,10 4,62
1 21,30 0,40 8,52

agulles ex t 1 0,50 3,75 1,88

267,59

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 morter
mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat
porx o serv ei 1 10,27 10,27

10,27

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
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cantells forjats
alçat nord 1 3,50 0,80 2,80

1 2,30 0,80 1,84
1 17,00 0,80 13,60

alçat sud 1 7,20 0,80 5,76
1 14,50 0,80 11,60
1 4,35 0,80 3,48

alçat oest 1 5,85 0,80 4,68
alçat est 1 6,70 0,80 5,36

49,12

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
despatx 1 17,00 2,70 45,90
v estíbul 1 21,20 2,70 57,24
passadís 1 19,80 2,50 49,50

152,64

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 màxim, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF

a justificar en funció de fals sostre
despatx 1 17,00 0,50 8,50
v estíbul 1 21,20 0,50 10,60
m01 1 5,13 5,13
m02 1 15,48 15,48

39,71

12.08 m   Protecció cantonera alumini                                     

Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix  i 25 mm de desenvolupament
1 2,70 2,70

2,70

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
zones humides 162,15 162,15

162,15

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 necessaries
per el seu correcte muntatge, aix í com 'encintat i massillat dels junts, a punt de pintar.
Incloent faldó-cortiner
despatx 1 17,86 17,86
faldons 1 4,25 0,50 2,13

1 3,35 0,50 1,68
v estíbul 1 21,00 21,00
faldons 1 4,50 0,50 2,25

1 5,35 0,50 2,68
passadís 1 12,60 12,60

60,20

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 desmun-
table amb entramat v ist i suspensió autoanivelladora de barra roscada
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lav abo adaptat 1 3,31 2,50 8,28
neteja 1 3,70 2,50 9,25
v estíbul. lav abos 1 5,48 2,50 13,70
WC 2 1,53 2,50 7,65
sala cures 1 16,43 2,50 41,08
sala hosp 1 7,42 2,50 18,55

98,51

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.
magatzem 01 1 10,30 2,70 27,81
magatzem 02 1 15,90 2,70 42,93

70,74

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 capa de
fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.
a justificar 1 50,00 50,00

50,00

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 capa de
base.

a justificar 1 50,00 50,00

50,00

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 trans-
parent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color
desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i ins-
truccions de la DF.
edifici 1 267,59 267,59

267,59

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.

porx o serv ei 1 10,27 10,27

10,27

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 segelladora i
dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.
enguix at parets 1 152,64 152,64

152,64

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 segellado-
ra i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.
a justificar
enguix at sostres 1 39,71 39,71

39,71

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 antioxidant tipus
Ibofer de Cemarksa o similari dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.
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façana est 9 0,14 3,00 3,78

3,78

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 in-
secticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.
practicables 7x 2 14 1,00 2,10 29,40
corredores 2 1,00 2,10 4,20

2 2,40 2,10 10,08

43,68

12.21 m2  Pintat  acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab.                   

Pintat de superfícies cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antiox idant i
dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.
porta magatzem 02 2 1,00 2,10 4,20
x apes coberta 2 3,00 2,00 12,00

16,20

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.

reix es fix es 2 1,26 2,52
reix es corredores 2 4,83 9,66

12,18

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.
tubs radiadors 1 40,00 40,00

40,00

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, polida,
amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1 5,85 1,10 6,44
1 17,00 1,10 18,70
1 4,20 1,10 4,62
1 21,30 0,40 8,52

38,28

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. Inclou la
formació del suport de l'escopidor en pendent.
façana nord 1 10,10 10,10

1 4,10 4,10
façana sud 1 6,60 6,60

1 5,35 5,35
est 1 6,70 6,70

32,85
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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 trans-
parent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color
desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i ins-
truccions de la DF.

box es ex t
box 1-3 2 20,20 2,20 88,88

4 3,20 2,20 28,16
4 0,20 2,20 1,76

box 2-4-5 3 18,00 2,20 118,80
6 3,20 2,20 42,24
6 0,20 2,20 2,64

box 6 2 9,20 2,75 50,60
box 6 gats ex t-int 8 2,40 2,20 42,24

13 3,40 2,20 97,24
box es int 42 3,00 1,30 163,80

42 2,10 1,30 114,66
42 2,00 1,30 109,20

agulles 42 0,15 2,20 13,86

874,08

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 epo-
xílica Sikaguard-62 resistent a l'abrasió i als orins i productes químcs de neteja. El suport haurà d'es-
tar net, sec i lliure de pols.

box es int 42 3,00 0,80 100,80
42 2,10 0,80 70,56
42 2,00 0,80 67,20
42 1,00 0,80 33,60

separacions interiors 84 1,20 0,80 80,64
42 0,15 0,80 5,04

357,84

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

bany era recepció-ex ploració
frontal i laterals 1 1,50 0,50 0,75

1 1,40 0,25 0,35
1 0,80 0,90 0,72
2 0,80 0,50 0,80

cantells superiors i interiors 2 0,80 0,40 0,64
1 3,00 0,40 1,20

cubeta 1 1,50 0,80 1,20
paret frontal recinte 1 6,40 1,40 8,96

14,62

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

 recepció-ex ploració 1 14,62 14,62

14,62
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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. Inclou la
formació del suport de l'escopidor en pendent.
recepció-ex ploració 2 1,80 3,60

1 0,80 0,80
gateres 3 1,60 4,80

3 0,40 1,20

10,40

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 co-
berta dels boxes.
reix es cobertes box es 42 2,10 1,20 105,84

105,84

13.07 u   Repises gateres fusta cuperitzada                               

Repises per els gats de fusta de pi cuperitzada, de mides aproximades 120x40x4, collades a paret
amb escaires galvanitzats. Segons plànol de detall i istruccions de la DF.

3 8,00 24,00

24,00

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 fàcil-
ment netejable.

1 0,70 1,50 1,05

1,05
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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
solera edifici 1 135,07 135,07

135,07

14.02 m2  Làmina separad.polietilè g=150µm                                

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col.locada no adherida
FONAMENTS EDIFICI
solera + v ores 1 185,05 185,05

185,05

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

trobada llosa amb parets perimetrals 1 70,59 70,59

70,59

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

1 119,59 119,59
1 15,48 15,48

135,07

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

solera edifici 1 135,07 135,07

135,07

14.06 m2  Paviment gres porcelànic                                        

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

sala de cures 1 16,43 16,43
sala hosp 1 7,42 7,42

23,85

14.07 m2  Paviment gres rústic                                            

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

1 135,07 135,07
-1 23,85 -23,85

111,22

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 adhesiu
magatzem 01 1 10,30 10,30
magatzem 02 1 15,90 15,90
despatx 1 17,00 17,00
v estíbul 1 21,20 21,20
passadís 1 19,80 19,80

84,20
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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.
a justificar en funció del pendent
acoseguit
amb el formigó de les lloses

42 1,20 1,10 55,44
l6 (recepció-ex ploració) 2 6,96 13,92

69,36

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 ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

box es 2 42,00 3,00 252,00
1 42,00 2,10 88,20

gateres 2 6,00 3,00 36,00
gàbies recepció 2 8,00 1,40 22,40

398,60

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.
graons recrescut accés
recepció-ex ploració

2 1,35 0,50 1,35

1,35

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
graons recrescut accés
recepció-ex ploració

1 1,74 1,74

1 1,34 1,34

3,08

15.05 m2  Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62                      

Pintat de paviment de formigó, amb pintura epoxílica Sikaguard-62 antilliscant amb el següent proce-
diment: Sobre el pav iment de formigó sense polir mecànicament  aplicació de lijat manual per treure
la lletada, neteja del pav iment, aplicació d'una primera capa sobre una superfície neta i seca, espol-
vorejat immediat de pols de sorra de quars molt fina, escombrat en 24 h fins deixar la superfíci neta i
seca, aplicació d'una segona ma.
lloses  box es
box es gossos 42 3,00 2,10 264,60
gateres 6 3,10 2,20 40,92
recepció-ex ploració 1 12,09 12,09

2 6,96 13,92

331,53
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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
accés rodat 1 255,00 0,25 63,75
aparcament 1 55,00 0,25 13,75

77,50

16.02 m3  Base sauló,estesa+picon.98%PM                                   

Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %  del PM
pati serv ei 1 335,00 0,20 67,00
pati1 1 171,00 0,20 34,20
pati2 1 185,00 0,20 37,00
pati3 1 170,00 0,20 34,00
pati4 1 176,00 0,20 35,20
pati5 1 143,00 0,20 28,60
pati6 1 86,00 0,20 17,20
rigola-cuneta 1 75,00 0,50 0,20 7,50

260,70

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
accés rodat 1 255,00 255,00
aparcament 1 55,00 55,00
rampa accés principal edifici 1 2,00 2,00
rampa accés posterior edifici 1 1,80 1,80
pati serv ei 1 335,00 335,00
pati1 1 171,00 171,00
pati2 1 185,00 185,00
pati3 1 170,00 170,00
pati4 1 176,00 176,00
pati5 1 143,00 143,00
pati6 1 86,00 86,00
rigola-cuneta 1 75,00 0,50 37,50

1.617,30

16.04 u   Escossell circular galvanitzat                                  

Formació d'ecossells en pav iment de formigó, amb un anell de planxa d'acer galvanitzat de secció
100x3 mm i 80-100 cm. de diàmetre, fent d'encofrat perdut.
arbres patis gossos 12 12,00
pati serv ei 2 2,00
patis gateres 3 3,00

17,00

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 for-
migonera 165 l
parterre accés 1 35,00 35,00
aparcament 1 10,00 10,00

2 5,00 10,00
1 3,00 3,00

58,00
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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 ibratori aca-
bat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissu-
rar-se  s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons
especejament del plànol de paviments.

accés rodat 1 255,00 255,00
aparcament 1 55,00 55,00
rampa accés principal edifici 1 2,00 2,00 0,20 0,80
rampa accés posterior edifici 1 1,80 7,10 0,20 2,56

313,36

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 ibratori. Apli-
cació de Chapdur Premix  de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF
segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície anti-
lliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se  s'haurà d'enderrocar i fer de nou)
encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del plànol de pav iments.
pati serv ei 1 335,00 335,00
pati1 1 171,00 171,00
pati2 1 185,00 185,00
pati3 1 170,00 170,00
pati4 1 176,00 176,00
pati5 1 143,00 143,00
pati6 1 86,00 86,00

1.266,00

16.08 m   Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.          

Formació de junt en pav iment de formigó, amb perfil buit de PVC de 7 cm d'alçaria, col·locat amb el
mateix  formigó. Es podrà substituir per tall de disc de 7 cm de fondaria mínim, en funció de les ne-
cessitats de l'obra.
pati1 1 5,50 5,50

1 7,55 7,55
1 9,60 9,60
1 9,85 9,85
1 15,10 15,10

pati2 2 9,45 18,90
2 10,10 20,20
1 18,00 18,00

pati3 1 10,35 10,35
1 8,60 8,60
1 6,90 6,90
1 5,20 5,20
1 16,20 16,20
2 1,40 2,80

pati4 3 8,40 25,20
1 15,15 15,15

pati5 4 7,95 31,80
1 18,00 18,00

pati6 4 3,85 15,40
2 1,20 2,40

falques 2 1,60 3,20
2 2,95 5,90
2 4,30 8,60
2 5,25 10,50

pati serv ei 1 3,40 3,40
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1 5,20 5,20
1 6,95 6,95
1 8,70 8,70
1 14,80 14,80

accés rodat 1 4,05 4,05
3 6,20 18,60
1 4,05 4,05
1 13,05 13,05
1 16,30 16,30
1 12,45 12,45

398,45

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
frontal a tanca patis 1-2-3 1 40,00 40,00

1 35,00 35,00

75,00

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 granu-
lat 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat
accés 1 30,00 0,40 0,15 1,80

1,80

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·lo-
cades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
accés 1 30,00 30,00

30,00
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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, bastiment
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, segons plànol de
detall i instruccions de la DF.

magatzem 01 1 1,00
recinte lav abos, w c i dutx a 4 4,00
sala cures 1 1,00

6,00

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.lo-
cada. Inclou remats laterals segons instruccions de la DF.
accés sala hospitalització 1 1,00

1,00

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, basti-
ment 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, segons plànol de detall i ins-
truccions de la DF.

despatx 1 1,00

1,00

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 horitzontal
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 rec-
tangular 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.

w c adaptat 1 1,00

1,00

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 pin-
tar, 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.
passadís 1 1,50 2,50 3,75

3,75

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
tarja horitzontal corredora despatx 1 1,90 0,40 0,76
passadís 1 0,60 2,10 1,26

1 1,50 0,40 0,60
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2,62

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 so-
bre el parament, segons instruiccionsd e la DF.

encimera 1 1,50 1,20 1,80
w c adaptat 1 0,95 1,20 1,14

1,00
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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'acciona-
ment amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resul-
tats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base,  tubs d'unió  si fos neces-
sari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.

finestres lav abos 2 0,90 0,70 1,26
1 1,50 0,70 1,05

finestres passadís 3 1,00 0,50 1,50
finestra despatx 1 1,60 0,60 0,96
finestra magatzem 01 1 1,35 0,60 0,81
finestres tarjes superiors v est i
despatx

2 0,60 0,60 0,72

finestra tarja superior porta accés 1 1,60 0,60 0,96
finestra tarja superior porta sortida
v estíbul

1 1,00 0,60 0,60

7,86

18.02 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2*               

Tancament ex terior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracitaamb ferramenta d'acciona-
ment amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior se-
gons 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.
finestres sala cures i sala
hospitalització

3 1,55 0,70 3,26

tarjes laterals  despatx  i v estíbul 2 0,60 2,10 2,52
finestra + porta marc bandera
magatzem 02

1 0,90 2,10 1,89

1 1,60 0,90 1,44
porta sortida v estíbul 1 1,00 2,10 2,10

11,21

18.03 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra>=2,5-4,5m2             

Tancament ex terior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracita amb ferramenta d'acciona-
ment amb maneta, per a un buit d'obra de mes de 2,5 m2 fins a 4,5 m2, classificació A0/E2/V1 o su-
perior segons resultats d'assaig.  Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base, tubs
d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada segons planol de detall
portes sortida passadís 1 1,50 2,10 3,15
porta accés principal 1 1,60 2,10 3,36

6,51

18.04 m2  Tancament ext.fix alum.anod.                                    

Tancament exterior fix  d'alumini anoditzat co0lor atracita classificació A0/E2/V1 o superior segons re-
sultats d'assaig.  Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada
segons planol de detall

tarjes superiors fix es
despatx 2 1,50 0,60 1,80

2 1,60 0,60 1,92
v estíbul 2 1,15 0,60 1,38
finestres passadís 3 1,00 0,50 1,50

6,60

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 MANUAL
NIVELL B, CAMARA DE 6 MM. I VIDRE INTERIOR DE 4 MM.COL.LOCAT SOBRE ALUMI-
NI AMB SEGELLAT DE CORDÓ PREFABRICAT.

finestra despatx 1 1,60 0,60 0,96
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finestra magatzem 01 1 1,35 0,60 0,81
finestres tarjes superiors v est i
despatx

2 0,60 0,60 0,72

finestra tarja superior porta accés 1 1,60 0,60 0,96
despatx 2 1,50 0,60 1,80

2 1,60 0,60 1,92
v estíbul 2 1,15 0,60 1,38
finestres lav abos 2 0,90 0,70 1,26
finestres sala cures i sala
hospitalització

3 1,55 0,70 3,26

tarjes laterals  despatx  i v estíbul 2 0,60 2,10 2,52
porta accés principal 1 1,60 2,10 3,36

1 1,50 0,70 1,05

20,00

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.locat
amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini
finestres passadís 3 1,00 0,50 1,50
finestra tarja superior porta sortida
v estíbul

1 1,00 0,60 0,60

finestra + porta marc bandera
magatzem 02

1 0,90 2,10 1,89

1 1,60 0,90 1,44
porta sortida v estíbul 1 1,00 2,10 2,10
portes sortida passadís 1 1,50 2,10 3,15
finestres passadís 3 1,00 0,50 1,50

12,18

18.07 m   Reixa alumini 15 cm amplada                                     

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

ex terior 2 3,60 7,20
interior 2 2,70 5,40

12,60
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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'acciona-
ment amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resul-
tats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base,  tubs d'unió  si fos neces-
sari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.

gateres 3 0,40 0,80 0,96
3 1,60 0,70 3,36

recepció-ex ploració 1 0,80 1,20 0,96
4 0,90 0,70 2,52

7,80

19.02 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2*               

Tancament ex terior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracitaamb ferramenta d'acciona-
ment amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior se-
gons 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.

1,00

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.locat
amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini
gateres 3 0,40 0,80 0,96

3 1,60 0,70 3,36
recepció-ex ploració 1 0,80 1,20 0,96
recepció-ex ploració 4 0,90 0,70 2,52

7,80
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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 necessaris.
Color igual a la fusteria d'alumini
FAÇANA SUD
lateral despatx 1 0,60 2,10 1,26

1,26

20.02 m2  Reixa corredora passamans horitzontals                          

Reixa correrdora de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aproximades
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. Segons
plànol  de detall i instruccions de la DF. Color igual a la fusteria d'alumini.
conjunt corredores accés 1 1,60 2,10 3,36

1 0,70 2,10 1,47

4,83

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 PLA-
QUES D'ANCORATGE INOX, COL.LOCADA. TOT EN ACER  INOXIDABLE AISI 316.

rampa accés principal 2 2

2,00
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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 mecàniques
sala hospitalització 1 1,00

1,00

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 clave-
gueró

7 2,00 14,00

14,00

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 mecànica-
ment amb brides
coberta 2 3,50 7,00
aparells sanitaris 3 2,00 6,00

13,00

21.04 m   Clavegueró polipropilé C,D=110mm                                

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

aigües negres
6 2,00 12,00
1 3,55 3,55
1 5,00 5,00

20,55

21.05 m   Clavegueró polipropilé C,D=160mm                                

Clavegueró amb tub de polipropilé de D 160 cm, resistent per anar enterrat sense capa de protecció
de formigó. Encasta  sobre 15 cm. de llit de formigó 200 kg/m3 eb fresc fins a cobrir 2/3 del tub.
aigües negres 1 6,50 6,50

1 5,00 5,00
2 1,00 2,00
1 4,00 4,00

pluv ials 1 8,00 8,00
1 3,00 3,00

28,50

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 formigo-
nera de 165 l i lliscada interiorment

sortida edifici 2 2,00
w c 1 1,00

3,00

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.

1 28,00 28,00

28,00
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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 superficial-
ment, amb barret d'extracció model A/24-H de la casaRixab del mateix material.

2 2,00

2,00
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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 mecàniques
bany era recepció-ex ploració 1 1,00
gàbies recepció-ex ploració 2 2,00

3,00

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 mecànica-
ment amb brides
zona recepció animals 2 2,00 4,00

4,00

22.03 m   Clavegueró polipropilé C,D=160mm                                

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

zona recepció animals 2 6,00 12,00
1 1,50 1,50

13,50

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 ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat
amb formigó de 200 kg/m3

an1 1 4,00 4,00
an2 1 8,15 8,15
an4 1 3,85 3,85
an5 1 7,15 7,15
an8 1 1,50 1,50
an9 1 5,70 5,70
an11 1 2,30 2,30

1 2,00 2,00
an12 1 2,30 2,30
an13 1 6,30 6,30

43,25

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 ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat
amb formigó de 200 kg/m3
an3 1 19,85 19,85
an6 1 16,00 16,00
an7 1 6,25 6,25
an10 2 8,00 16,00

58,10

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 formigo-
nera de 165 l i lliscada interiorment

1 1,00

1,00
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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 formigo-
nera de 165 l i lliscada interiorment

1 1,00

1,00

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 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 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 mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.

5 5,00

5,00

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.
mòdul 1-3 2 20,20 40,40
mòdul 2-4-5 3 18,00 54,00
mòdul 6 1 20,50 20,50
edifici 1 21,25 21,25

136,15

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, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I
mòdul 1 1 1,00
mòdul 2 1 1,00
mòdul 3 1 1,00
mòdul 4 1 1,00
mòdul 5 1 1,00
mòdul 6 1 1,00
edifici 1 1,00

7,00

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 mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

7 7,00

7,00

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 mecànica-
ment amb brides
zona recepció animals 2 2,00 4,00

4,00
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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 ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat
amb formigó de 200 kg/m3
an14 1 3,00 3,00
an15 1 12,00 12,00

1 2,00 2,00
by -pass 1 4,50 4,50
cloració 1 4,50 4,50
rotofiltre 1 2,20 2,20
an16 1 6,65 6,65
fins clav egueram 1 7,25 7,25

1 33,00 33,00

75,10

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 formi-
gó HM-20/P/20/I
camins de terra 1 10,00 10,00

10,00

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, so-
bre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

v ial accés 1 11,00 11,00

11,00

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
v ial accés 1 11,00 11,00

11,00

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 an-
corada al formigó
v ial accés 1 11,00 11,00

11,00

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, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I
accés 2 2,00

2,00

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 mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
accés 2 2,00

2,00
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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 en-
castat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.

rigola-cuneta 2 2,00

2,00

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·locades
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
 remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada  amb
morter ciment 1:4. Inclou  graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l. Segtons plànols i instruccions de la DF.
rigola-cuneta 2 2,00

2,00

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 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 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 mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.
depuradora 2 2,00
empalme línia carrer 1 1,00

3,00

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 sobre
del dren
rases drenatge 2 5,00 10,00

10,00

23.12 u   Connexió a pou clavegueram existent*                            

Connexionat amb clavegueram públic composat per els següents treballs: Enderroc del pav iment
existent  en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, Creació
de forat en pou ex isten 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, càrre-
ga amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador amb cànnon inclòs.

a justificar 1 1,00 1,00

1,00
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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 estimat=3,75
m3/h, DBO5 per ususari i dia=60 grs, DBO5 total per dia=12kg, volum d'aireació necessari per a la
depuració=3,30 m3,  càrrega volúmica=360 grs/m3. Inclou reixa de desbast manual, 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 màx im=0.76m/h, velocitat ascensional
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, ener-
gia 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, concentració
de fangs activats.
e) Buidat de llots:
Es preveu un buidat trimestral de10m3 amb camió cisterna.

1 1,00

1,00

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.
1 1,00

1,00

24.03 u   Rotofiltre                                                      

Filtre rotatori de neteja automàtica.

1 1,00

1,00

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.

1 1,00

1,00

24.05 u   Caseta prefabricada PRFDV soplant i quadre elèctric de maniobra 

Caseta per al soplant i quadre elèctric de maniobra.
1 1,00

1,00

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 maniobra,
vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impul-
sar 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.
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1 1,00

1,00

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.

1 1,00

1,00

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 (mo-
viments de terres, connex ionat amb la xarxa existent i totes les ajudes necessàries).

1 1,00

1,00

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

depuradora, dipòsit  i annex es 1 87,00 4,00 348,00

348,00

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 instruccions
del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN

llit depuradora 1 45,00 0,40 18,00

18,00

24.11 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou                                      

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN
ex cav ació 1 348,00 348,00
deducció dipòsit -1 30,00 -30,00
deducció depuradora -1 54,00 -54,00

264,00

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 càrrega,
amb camió.
ex cav ació 1 348,00 1,20 417,60
terraplenat -1 264,00 -264,00

153,60

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
1 153,00 153,00

153,00

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 mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2 1,50 3,00

3,00

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
3 3,00
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3,00

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 mor-
ter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3 3,00

3,00
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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 en-
castat o v ist.
FREDA
v ert 7 2,00 14,00
horz
w 1-l1 1 2,00 2,00
f1 1 7,00 7,00
desv  fins v er 7 1,00 7,00
CALENTA
v ert 3 2,00 6,00
horz
desv  fins v er 3 1,00 3,00

39,00

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 en-
castat o v ist.

FREDA 1 22,00 22,00
v ert 3 2,00 6,00
horz
desv  fins v ert 3 1,00 3,00
d2 1 2,00 2,00
w 2-w 3 1 3,50 3,50
CALENTA
v ert 4 2,00 8,00
horz
desv  fins v ert 4 1,00 4,00
d2 1 2,00 2,00
dutx a recepció 1 10,00 10,00

1 7,00 7,00
2 4,00 8,00

75,50

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 en-
castat o v ist.
FREDA
horz
d1-l2 1 5,00 5,00
escalfador-l3 1 3,00 3,00
CALENTA
horz
d1-l2 1 5,00 5,00
escalfador-l3 1 3,00 3,00

16,00

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
FREDA
horz
escalfador-l2 1 3,00 3,00
CALENTA
horz
escalfador-l2 1 3,00 3,00
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6,00

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

fins esclafador 1 5,00 5,00
fins façana 1 12,00 12,00
baix ada 1 3,00 3,00

20,00

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

entrada edifici 1 4,00 4,00
1 3,00 3,00
1 1,00 1,00

8,00

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

escomesa* 1 6,00 6,00
1 36,00 36,00

42,00

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
escomesa 1 1,00

1,00

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
escomesa 1 1,00

1,00

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·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

escomesa 1 1,00

1,00

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·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
escomesa 1 1,00

1,00

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.

1 1,00

1,00
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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.

1 1,00

1,00

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.

1 1,00

1,00

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.locat
amb suports murals

lav abo adaptat 1 1,00

1,00

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, encastat a
un taulell, model Neoselene de la casa Roca.
lav abos 1 1,00
sala de cures 1 1,00

2,00

25.17 u   Aixeta temporitzada .lavabo,munt.s/taule.,cromat                

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

3 3,00

3,00

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

2 2,00

2,00

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 ramal de
plom

2 2,00

2,00

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 connec-
tat a la xarxa d'evacuació

1 1,00
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1,00

25.21 u   Safareig gres blanc brillant                                    

Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeix idor integrat, de capacitat útil <35 l, de color blanc, ti-
pus 2, col.locat amb suports murals

sala hospitalització 1 1,00

1,00

25.22 u   Aixeta per a safareig                                           

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

1 1,00

1,00

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

1 1,00

1,00

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 polipro-
pilé

1 1,00

1,00

25.25 u   Abocador porcellana blanc                                       

Abocador de porcellana v itrificada amb alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre
el pav iment i connectat a la xarxa d'evacuació

1 1,00

1,00

25.26 u   Fluxor abocador                                                 

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

1 1,00

1,00

25.27 u   Reixa de protecció per abocador                                 

Reixa cromada i protecció de goma,muntat a abocador de goma v itrificada,tipus 2
1 1,00

1,00

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'
1 1,00

1,00

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'

1 1,00

1,00

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'

7 7,00
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7,00

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. Segons
instruccionsd e la DF.

1 1,00

1,00

25.32 u   Complements lavabos adaptats                                    

Conjunt complet de barres i accessoris per a bany adaptat.
1 1,00

1,00

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.

1 35,00 35,00

35,00

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

9 9,00

9,00
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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, sol-
dat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment
trams finals
horz 2 2,00 4,00
v ert 2 2,50 5,00
RAMALS ABEURADORS 25 4,00 100,00

109,00

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
aix etes ex teriors laterals
horz 2 3,00 6,00
v ert 2 3,00 6,00
baix ades aix etes 5 2,00 10,00
trams aix etes box es 42 1,00 42,00

64,00

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
box 1 2 18,00 36,00

2 3,00 6,00
box 1-2 2 4,50 9,00
box 2 4 3,00 12,00

2 18,00 36,00
box 2-3 2 4,00 8,00
box 3 4 3,00 12,00

2 21,00 42,00
box 4 2 16,00 32,00

2 3,00 6,00
box 4-5 1 5,00 5,00
box 5 4 3,00 12,00

2 18,00 36,00
box 5-6 2 6,00 12,00
box 6 4 3,00 12,00

2 21,00 42,00
box 6-arqueta 2 3,00 6,00
box 3-arqueta 2 6,00 12,00
arqueta-armari 4 2,00 8,00

344,00

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
escomesa 1 50,00 50,00

50,00

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

baix ades-box es 16 2,30 36,80

36,80
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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.

42 42,00

42,00

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.

bany era recepció 1 1,00

1,00

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

connex ions 11 11,00

11,00

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·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

11 11,00

11,00

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.
posteriors i laterals box es 2 7,00 14,00
interior box es 1 45,00 45,00

59,00

26.11 u   Clau de pas 1/2'                                                

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

1 1,00

1,00

26.12 u   Clau de pas 3/4'                                                

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 3/4', muntada superficialment
1 1,00

1,00

26.13 u   Clau de pas 1'                                                  

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1', muntada superficialment
1 1,00

1,00
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26.14 u   Clau de pas 1'1/2                                               

Clau de pas vàlvula d'esfera de diàmetre nominal 1'1/2, muntada superficialment
arquetes 2 claus 2 2,00 4,00
arquetes 4 claus 6 4,00 24,00
arquetes 5 claus 1 5,00 5,00
arquetes 6 claus 2 6,00 12,00

45,00

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, prefor-
mada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.

gosseres 42 2,00 84,00
gateres 3 2,00 6,00

90,00

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 diamant.
Rejuntat amb morter de ciment.
box es 1 45,00 45,00

45,00

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

a justificar la sev a necessitat 1 1,00

1,00

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 maniobra,
vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impul-
sar 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.
a justificar la sev a necessitat 1 1,00

1,00

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

dipòsit 1 32,00 2,50 80,00

80,00

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 instruccions
del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN
llit depuradora 1 32,00 0,40 12,80

12,80

26.21 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou                                      

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades (segons plànols de detall), en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN
ex cav ació 1 80,00 80,00
deducció dipòsit -1 10,00 -10,00
deducció llit sorra -1 12,80 -12,80

57,20
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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 càrrega,
amb camió.

ex cav ació 1 80,00 1,20 96,00
-1 57,20 -57,20

38,80

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
1 38,80 38,80

38,80
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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.lica
de la casa Merlin Guerin o similar.

1 1,00

1,00

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 acti-
va, caixa estanca comptador reactiva, caixa estanca fussibles, en format vertical o horitzontal.

1 1,00

1,00

27.03 u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(IV),ICP                          

Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la ca-
sa Merlin Guerin o similar.
CGP 1 1,00

1,00

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.
CGP 1 1,00

1,00

27.05 u   Interruptor magnetotèrmic 15A,(II),PIA                          

Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, fixat a pressió, de la casa
Merlin Guerin o similar.
CGP 4 4,00

4,00

27.06 u   Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA                          

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

CGP 17 17,00

17,00

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 pressió,
de la casa Merlin Guerin o similar.
CGP 1 1,00

1,00

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 pressió,
de la casa Merlin Guerin o similar.
CGP 3 3,00

3,00

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
CQP 6 6,00

6,00
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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
CGP 6 6,00

6,00

27.11 u   Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm                

Bornes de connex ió entrada-sortida aïllats 16 mm, fixatas a pressió.
CGP 5 5,00

5,00

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.
CGP 40 40,00

40,00

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.

Magatzem 01 2 2,00

2,00

27.14 u   Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra               

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

Magatzem 01 1 1,00

1,00

27.15 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

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

10 10,00

10,00

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
despatx 1 24,00 24,00
v estíbul aula 1 21,00 21,00
lav abos 1 28,00 28,00
sala cures 1 29,00 29,00
porx o serv ei 1 8,00 8,00
passadís 1 12,00 12,00

122,00

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.

recinte 1 100,00 100,00
ex terior edifici 1 60,00 60,00
ex terior recepció-ex ploració 1 50,00 50,00
bomba reciclatge 1 30,00 30,00
bomba x arx a 1 10,00 10,00

250,00

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
magatzem 01 3 3,00
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sala hopitalització 10 10,00
magatzem 02 23 23,00
recepció ex ploració 18 18,00
box es gats 24 24,00

78,00

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
ex terior box es gossos 1 220,00 220,00

220,00

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 re-
sistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada
passos arquetes 2 6,00 12,00

1 5,00 5,00
1 3,00 3,00
1 2,00 2,00
1 14,00 14,00

escomesa 1 36,00 36,00
1 6,00 6,00

78,00

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
recinte 1 354,00 354,00
administració ex te. 1 246,00 246,00
porx o accés 1 24,00 24,00
despatx 1 98,00 98,00
magatzem 01 1 12,00 12,00
v estíbul-aula 1 96,00 96,00
lav abos 1 90,00 90,00
sala cures 1 138,00 138,00
sala hopitalització 1 78,00 78,00
magatzem 02 1 58,00 58,00
porx o serv ei 1 18,00 18,00
passadís 1 38,00 38,00
recepció-ex ploració-gats ex t. 1 165,00 165,00
recepció-ex ploració int 1 78,00 78,00
gats int 1 60,00 60,00
box es gossos ex t. 1 828,00 828,00
box es ex t. endolls 1 300,00 300,00
circuit pilots nocturns 1 800,00 800,00

3.481,00

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
bomba reciclatge 4 123,00 492,00
bomba x arx a 4 10,00 40,00

532,00

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
enllumenat públic* 4 25,00 100,00

100,00
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27.24 u   Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,encastada                          

Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, encastada
administració ex te. 1 1,00 1,00
porx o accés 1 1,00 1,00
despatx 1 8,00 8,00
v estíbul-aula 1 3,00 3,00
lav abos 1 6,00 6,00
sala cures 1 8,00 8,00
passadís 1 1,00 1,00
box es ex t. endolls 1 2,00 2,00

30,00

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 en-
castada
despatx 1 4,00 4,00
v estíbul-aula 1 4,00 4,00
lav abos 1 8,00 8,00
sala cures 1 7,00 7,00
passadís 1 1,00 1,00

24,00

27.26 u   Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,superfície                         

Caixa de mecanismes, per a un element, tipus 2, de superfície
sala hopitalització 1 2,00 2,00
magatzem 02 1 5,00 5,00
recepció-ex ploració int 1 4,00 4,00
gats int 1 3,00 3,00

14,00

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 muntada
superficialment

magatzem 01 1 1,00 1,00
sala hopitalització 1 1,00 1,00
magatzem 02 1 4,00 4,00
recepció-ex ploració int 1 3,00 3,00
gats int 1 9,00 9,00

18,00

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.
box es gossos 46 46,00

46,00

27.29 u   Interruptor 10A,t2,encastat                                     

Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.
porx o accés 1 1,00 1,00
magatzem 01 1 1,00 1,00
v estíbul-aula 1 1,00 1,00
lav abos 1 5,00 5,00
sala cures 1 2,00 2,00
magatzem 02 1 1,00 1,00
gats int 1 3,00 3,00

14,00
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27.30 u   Interruptor doble 10A,t2,encastat                               

Interruptor doble de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc d'un element.
recepció-ex ploració int 1 1,00 1,00

1,00

27.31 u   Interruptor+commutador 10A,t2,encastat                          

Interruptor+commutador de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc dos elements.
despatx 1 1,00 1,00

1,00

27.32 u   Commutador 10A,t2,encastat                                      

Interruptor de 10 A, tipus 2 i encastat. Inclou placa i marc.
v estíbul-aula 1 1,00 1,00

1,00

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 rec-
tangular, amb xassís de polièster, A.F., IP-55 i muntada superficialment al sostre, connexionada,
amb tub fluorescent col.locat i en perfecte funcionament.
magatzem 01 1 1,00 1,00
sala hopitalització 1 2,00 2,00
magatzem 02 1 5,00 5,00
recepció-ex ploració int 1 6,00 6,00

14,00

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 rectan-
gular, amb xassís planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre
sala cures 1 6,00 6,00

6,00

27.35 u   Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar               

Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdudes, inclòs v i-
dre sorrejat de difusor.
passadís 1 3,00 3,00
porx o serv ei 1 2,00 2,00
lav abos 1 4,00 4,00
v estíbul-aula 1 6,00 6,00
despatx 1 4,00 4,00

19,00

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.
porx o accés 1 3,00 3,00

3,00

27.37 u   Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar               

Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar, inclòs v idre sorrejat de difusor.
lav abos 1 2,00 2,00

2,00

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.li-
ca galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, v idre antivandàlic  i làmpada compacte
de 1x18 roscada inclosa. Totalment connex ionada i en perfecte funcionament.
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recinte 1 4,00 4,00
administració ex te. 1 13,00 13,00
recepció-ex ploració-gats ex t. 1 8,00 8,00
gats int 1 3,00 3,00
box es gossos ex t. 1 42,00 42,00

70,00

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 enganxines de sen-
yalització.

despatx 1 1,00 1,00
magatzem 01 1 1,00 1,00
v estíbul-aula 1 2,00 2,00
lav abos 1 1,00 1,00
sala cures 1 1,00 1,00
sala hopitalització 1 1,00 1,00
magatzem 02 1 1,00 1,00
passadís 1 1,00 1,00
recepció-ex ploració-gats ex t. 1 1,00 1,00

10,00

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 gal-
vanitzat 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 accessoris de mun-
taje necessaris  i en perfecte funcionament.

1 1,00

1,00

27.41 u   Endoll (II),10A,t2,munt.encastat                                

Endoll bipolar de 10 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.
administració ex te. 1 1,00 1,00
despatx 1 1,00 1,00
magatzem 01 1 1,00 1,00
v estíbul-aula 1 1,00 1,00
lav abos 1 2,00 2,00
magatzem 02 1 2,00 2,00
passadís 1 1,00 1,00
box es gossos ex t. 1 1,00 1,00

10,00

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.

v estíbul-aula 1 1,00 1,00
sala cures 1 4,00 4,00
sala hopitalització 1 1,00 1,00
magatzem 02 1 1,00 1,00
recepció-ex ploració int 1 1,00 1,00

8,00

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 encastat.
Inclou placa i marc triples.
despatx 2 2,00

2,00
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27.44 u   Endoll (II),25A,t2,munt.encastat                                

Endoll bipolar de 25 A, tipus 2, muntat encastat. Inclou placa i marc.
sala cures (termo+placa elèctrica) 1 2,00 2,00

2,00

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

connex ions 15 15,00

15,00

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·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15 15,00

15,00

27.47 m   Maó massís per a senyalització col.locat en rasa                

Maó massís per a senyalització cl.locat en rasa.
escomesa 1 30,00 30,00

1 6,00 6,00

36,00

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.
endolls 22 2,50 55,00
interruptors 17 1,80 30,60

85,60

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

1 30,00 30,00
1 24,00 24,00

54,00

27.50 u   Legalització instal.lació elèctrica                             

1 1,00

1,00
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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.
escomesa 1 36,00 36,00

1 6,00 6,00

42,00

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
escomesa 1 1,00

1,00

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·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1 1,00

1,00

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
despatx 1 20,00 20,00

20,00

28.05 m   Cable multifilar de senyal cat. 3                               

Cable multifilar de senyal cat. 3 de 4 parells.
despatx 1 30,00 30,00

30,00

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.

1 15,00 15,00

15,00

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

2 2,00

2,00
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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 su-
port a paret

3 3,00

3,00

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 suport a
paret
quadres 1 1,00

1,00

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, transmisió
ADSL control Domos.
Central se seguretat amb teclat i transmisor telefònic Paradox Spectra 1786/1636, 5 zones d'alarma.
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.

1 1,00

1,00

29.04 u   Càmara mòbil                                                    

Càmara mòbil formada pels següents elements:
Càmara DOMO color SAMSUNG mod. SCC641P motoritzada, zoom, autoiris fixació en poste.
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.

1 1,00

1,00

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.

1 1,00

1,00

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.

1 1,00

1,00

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.

1 1,00

1,00
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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.

1 1,00

1,00

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 es-
pecífic.
Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.

1 1,00

1,00

29.10 u   Tubs i cables                                                   

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

1 1,00

1,00

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.

1 20,00 20,00

20,00

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

5 5,00

5,00
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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 con-
nex ió i muntatge. Totalment instal.lada i en perfecte funcionament. Haurà de disposar de mecanisme
de disperssió de calor a l'estiu per garantitzar l'estabilitat de la instal.lació. Totalment muntada, com-
provada i en perfecte funcionament.

1 1,00

1,00

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.

2 2,00 4,00

4,00

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

2 2,00

2,00

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
1 1,00

1,00

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.
2 1,00 0,01 7.800,00 156,00

156,00
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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 en-
castat al parament. Inclou forats aixetes. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.
lav abo 1 1,55 0,60 0,93
faldó 1 1,55 0,20 0,31
sala cures 1 3,20 0,60 1,92
sala hospitalització 1 1,70 0,60 1,02
magatzem 02 1 1,35 0,55 0,74

4,92

31.02 u   Formació forat taulell pedra gtranítica                         

Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma
circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

2 2,00

2,00

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
administració 1 1,00
priv at (magatzem 01) 1 1,00
priv at (pas) 1 1,00
v estuari 1 1,00

4,00

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, fi-
xada mecànicament
lav abos 4 4,00

4,00

31.05 u   Rètol accés centre                                              

Rètol accés centre format per 7 lletres amb el text "CAADCCM  " (Centre Acollida Animals de
Domàstics del Consell Comarcal del Maresme)                        amb les següents caqracterístiques:
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 re-
blertes d'epoxi per impedir l'extracció vandàlica de les lletres.

2 2,00

2,00
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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 %
prunus 82 82,00
py racantha 36 36,00
phoetinia 36 36,00

154,00

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 sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

morus 14 14,00
magnoli 1 1,00
frax inus 9 9,00
albizia 5 5,00
saphora 9 9,00

38,00

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
50x 50 154 0,12 18,48
100x 100 38 0,50 19,00

37,48

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.

patis gossos 14 14,00

14,00

32.05 U   SUBMINISTRAM.MAGNOLIA GRANDIFLORA P-25/30CM                     

SUBMINISTRAMENT MAGNOLIA GRANDIFLORA  (MAGNOLIA) 25-30 CM. PERÍMETRE
AMB PA DE TERRA DE TELA METAL.LICA I FLETXA O GUIA
accés 1 1

1,00

32.06 U   SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS  P-20/25CM                       

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

9 9

9,00

32.07 U   SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN P-20/25CM                    

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

5 5

5,00

32.08 U   SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA P-20/25CM,AN                   

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

9 9

9,00
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32.09 U   SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS H-80/100 CM                 

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

82 82

82,00

32.10 U   SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA H-80/100 CM                 

SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA DE 80 A 100 CM. D'ALÇADA, EN CON-
TENIDOR

36 36

36,00

32.11 U   SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA H-80/100 CM                  

SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CONTE-
NIDOR

36 36

36,00

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 autopro-
pulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %
morus 14 14,00
frax inus 9 9,00
albizia 5 5,00
saphora 9 9,00

37,00

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 pendent
inferior al 25 %

magnoli 1 1,00

1,00

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 %

arbusts 154 154,00

154,00

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 %
enjardinament 1 618,00 618,00

618,00

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 %
1 618,00 618,00

618,00

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.
patis gats 3 3,00

3,00
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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.

1 1,00

1,00
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Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

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 si-
tuar-los fidelment amb les cotes i nivells que especifica el projecte. Es marcaran tantes vegades com
sigui necessari per a la correcta execució de l'obra.

1,00 1.247,79 1.247,79

01.02 m2  Neteja+esbrossada terreny                                       

Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

4.672,00 0,47 2.195,84

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.

1.530,60 3,27 5.005,06

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 càrrega,
amb camió de 7 t

144,00 0,78 112,32

01.05 m3  Terraplenada/picon.terres excavació.g<=25cm,95%PM               

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

144,00 4,89 704,16

01.06 m2  Repàs+picon.esplanada,95%PM*                                    

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

2.486,06 1,00 2.486,06

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

266,79 6,08 1.622,08

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

55,44 14,01 776,71

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 te-
rreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

462,25 5,47 2.528,51

01.10 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou                                      

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

462,25 11,31 5.228,05

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

43,12 8,84 381,18
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

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

24,21 29,15 705,72

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 càrrega,
amb camió.

2.760,49 3,53 9.744,53

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

2.760,49 1,31 3.616,24

TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES .......................................................................................................... 36.354,25
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

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 plàstica i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió

12,90 5,42 69,92

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

9,19 67,48 620,14

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 màx ima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

41,34 80,10 3.311,33

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

3.207,85 0,94 3.015,38

TOTAL CAPITOL 02 FONAMENTS EDIFICI .............................................................................................................. 7.016,77
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

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

149,74 21,36 3.198,45

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

59,63 5,95 354,80

03.03 m2  Làmina separad.polietilè g=150µm                                

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

447,46 1,02 456,41

03.04 m2  Encofrat tauler losa fonament                                   

Encofrat amb tauler de fusta per lloses de fonaments

140,62 17,72 2.491,79

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 màxima del
granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i v ibratge manual i acabat remolinat
mecànic.

79,48 73,11 5.810,78

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

300,00 0,97 291,00

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

837,11 2,58 2.159,74

TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTS BOXES .............................................................................................................. 14.762,97
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PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

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 plàstica i
grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de camió

71,28 5,42 386,34

04.02 m2  Encofrat tauler rasa/pou fonament                               

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

49,57 17,72 878,38

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

27,56 67,48 1.859,75

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

1.102,40 0,94 1.036,26

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

0,48 5,95 2,86

04.06 m2  Làmina separad.polietilè g=150µm                                

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

4,20 1,02 4,28

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 màxima del
granulat 20 mm, abocat amb els mitjans necessaris, estesa i v ibratge manual i acabat remolinat
mecànic.

0,84 73,11 61,41

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

4,20 2,58 10,84

TOTAL CAPITOL 04 FONAMENTS TANQUES RECINTE.......................................................................................... 4.240,12
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

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 solda-
dura.

288,00 1,90 547,20

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 laminats
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra

150,00 2,38 357,00

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), bigues
(tres cares) i pilars (quatre cares) de base rectilínia,  per a deixar el formigó v ist.

50,76 18,78 953,27

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.

360,05 1,08 388,85

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 màxi-
ma del granulat 10 mm, abocat amb bomba

3,79 80,10 303,58

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 alleuge-
rida, 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 base de morter
especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius aix í com
l'aplicació de malla de fibra de v idre en passos de forjats, angles v ius i tots aquells elements que pre-
sentin discontinuitats o que  no garanteix in l'adherència. Col.locada segons instruccions del fabricant.

243,24 34,25 8.330,97

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 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 segons
instruccions del fabricant.

1,82 26,34 47,94

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 base de
morter especial hidròfug en 1ª filada sobre fonaments i l'armat de les cantonades i punts conflictius ai-
xí 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 segons instruccionsd el
fabricant.

19,45 18,51 360,02

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 instruccionsd del
fabricant.

18,20 10,78 196,20
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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, sobre
entramat desmuntable

55,60 17,17 954,65

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 electrosolda-
des 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

94,88 33,17 3.147,17

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

577,60 1,04 600,70

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 màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

3,61 82,62 298,26

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 v ist

90,53 27,15 2.457,89

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

1.723,92 1,08 1.861,83

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 màx ima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

13,06 79,12 1.033,31

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.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

88,25 15,37 1.356,40

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

32,20 9,16 294,95

TOTAL CAPITOL 05 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES EDIFICI........................................................... 23.490,19
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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 ci-
ment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a
les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpen-
diculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

371,02 33,34 12.369,81

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 v is-
tes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra granítica, elabo-
rat a l'obra amb formigonera de 165 l.

17,40 6,57 114,32

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 ca-
res v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra graníti-
ca, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la co-
berta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles
metàl.liques galvanitzades i resines epox i.

296,68 18,78 5.571,65

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

37,00 2,47 91,39

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
màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-
sevol mitjà.

0,37 93,09 34,44

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 mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra
de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

121,20 11,32 1.371,98

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 formigonera de
165 l

13,00 11,15 144,95

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.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2,38 15,37 36,58

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.

2.476,80 1,96 4.854,53

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 v ist

 Pàgina 8



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

17,84 27,15 484,36

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

35,68 2,58 92,05

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 màxima del granulat 10 mm,
abocat amb qualsevol mitjà

2,86 81,46 232,98

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 gi-
ratòries, v isera, portes, tanques de portes amb cadenat, soldadures, fixacions i totes les ajudes ne-
cessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica. Es
tindrà especial cura en evitar els cantells v ius en aquells elements a l'abast del animals (tolves, etc.).

42,00 320,76 13.471,92

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 soldadu-
res, fixacions al suport  i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs
de les soldadures amb pintura galvànica.

30,00 110,79 3.323,70

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 montat-
ge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

42,00 160,81 6.754,02

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,  tan-
ques de portes, cadenat,  les soldadures, fixacions  al suport  i totes les ajudes necessàries per al
seu correcte montatge, inclús el repàs de les soldadures amb pintura galvànica.

3,00 294,79 884,37

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.

3,00 235,79 707,37

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, segons plànol
de detall i instruccions de la DF. Inclou 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.

6,00 358,26 2.149,56

06.19 u   Tancament frontal boxes recepció                                

Tancament frontal boxes zona recepció animals amb perfileria d'acer 40x40x3 mm i xarxa electrosol-
dada D. 5mm. 200x50, tot  galvanitzat en calent, segons plànol de detall i instruccions de la DF. In-
clou 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 pintura galvànica.
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8,00 252,05 2.016,40

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 dadu-
res i fixacions  al suport i totes les ajudes necessàries per al seu correcte montatge, inclús el repàs
de les soldadures amb pintura galvànica.

4,00 116,46 465,84

06.21 u   Tancament lateral mòbil boxes recepció                          

Tancament lateral ex traible boxes gàbies recepció  amb perfileria d'acer 30x30x2 mm i xarxa elec-
trosoldada 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.

4,00 105,02 420,08

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.

4,00 26,52 106,08

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 so-
bre perfils angulars 40x4 galvanitzats en calent, collats a la paret de bloc amb tacs especials per pa-
reits buides model Sx12 de la casa Fisher, col.locats cada 20 cm. i cargols d'acer galvanitzat de
D.10 mm. d'acer inox. Tot segons plànol de detall i instruccions de la DF. La fusta inclourà angulars
metàl.lics en els cantells o vores lliures per a impedir l'erosió deguda al rosegament amb la boca i les
potes dels cans.

42,00 138,34 5.810,28

06.24 u   Entarimat llates fusta pi cuperitzada                           

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

0,98 65,80 64,48

TOTAL CAPITOL 06 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES........................................................... 61.573,14
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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*        

Tanca metàl.lica tipus OCM model Nyflor de Bekaert, de 1.23 m. d'altura nominal (1.30 m d'altura to-
tal de valla), muntat amb postes Bekafix  de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit
amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la re-
alització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els ellements, aix í
com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

10,00 34,78 347,80

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'altura to-
tal de valla), muntat amb postes Bekafix  de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit
amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la re-
alització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els ellements, aix í
com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

84,91 44,71 3.796,33

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'altura to-
tal de valla), muntat amb postes Bekafix  de 70 x 45 mm galvanitzats i plastificats en poliester, guarnit
amb malla electrisoldada plegada 200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester. Inclou la re-
alització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els ellements, aix í
com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

93,31 57,49 5.364,39

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 plegada
200x50x5 mm, galvanitzada i plastificada en poliester, amb tanques de seguretat i columnes de su-
port. Inclou la realització de forats en els suport d'obra o formigó, el muntatge i la fixació de tots els
ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

11,00 339,97 3.739,67

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 su-
port i reforços de la fulla (creus de Sant Andreu) per les seves grans dimensions. Inclou la realització
de forats en els suport d'obra o formigó, els perfils necessaris de suport, el muntatge i la fixació de
tots els ellements, així com totes les ajudes necessàries per el seu correcte muntage.

1,00 1.561,82 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 ca-
res v istes, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i sorra de pedra graníti-
ca, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a les pendents de la co-
berta i a les lloses de fonamentació, així com la trabada amb les parets perpendiculars amb varilles
metàl.liques galvanitzades i resines epox i.

18,04 18,78 338,79

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 ci-
ment gris de dues cares v istes, col.locat amb morter mix t 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria i
sorra de pedra granítica, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou l'adequació dels blocs a
les pendents de la coberta i a les lloses de fonamentació, aix í com la trabada amb les parets perpen-
diculars amb amb varilles metàl.liques galvanitzades i resines epoxi.

15,50 33,34 516,77

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
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31,00 2,47 76,57

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
màxima 20 mm, col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment, abocat amb qual-
sevol mitjà.

1,55 93,09 144,29

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.

4,00 212,37 849,48

TOTAL CAPITOL 07 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE........................................................ 16.735,91
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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 betum
asfàltic modificat LBM(APP)-30-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherides en
calent, prèv ia imprimació, làmina separadora de feltre de polipropilè, aïllament amb plaques de polies-
tirè 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 especials (minvells, aiguafons,
etc.)

84,26 46,51 3.918,93

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 sobre làmina
bituminosa d'ox iasfalt LO-40-FV amb armadura de feltre de fibra de v idre de 60 g/m2, adherides en
calent, prèv ia imprimació. Acabat d'autoprotecció mineral color vermell teula. m2 de superfície real-
ment executada sense incloure elements especials (minvells, aiguafons, etc.)

81,65 47,22 3.855,51

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

42,60 0,88 37,49

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 formigonera
de 165 l

42,60 6,35 270,51

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 armadura
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

21,30 37,87 806,63

08.06 m   Minvell encast.,rajola trencaaig.sob/encadellat ceràm.,col.mort*

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

10,00 14,76 147,60

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

42,60 9,16 390,22

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 ple-
gat 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.

30,35 13,28 403,05
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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 bitu-
minosa en calent

2,00 66,46 132,92

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, encastat
en el forjar en el moment de formigonar, en previsió de passos d'instal.lacions de la coberta. Inclou,
si és el cas,  tapa estanca a la part superior en prev isió de futures instal.lacions.

7,00 17,77 124,39

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

42,60 2,93 124,82

TOTAL CAPITOL 08 COBERTES EDIFICI................................................................................................................. 10.212,07
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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 co-
rretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,50 m de llargada.

240,20 17,05 4.095,41

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 co-
rretges, sense amiant en la seva composició, amb plaques de 2,00 m de llargada solapades i sege-
llades amb massilla de poliuretà o similar.

50,40 21,42 1.079,57

TOTAL CAPITOL 09 COBERTES BOXES................................................................................................................. 5.174,98
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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 se-
paradora

37,89 11,46 434,22

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

14,06 9,42 132,45

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

69,20 0,88 60,90

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 po-
liuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual

69,20 1,56 107,95

TOTAL CAPITOL 10 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT EDIFICI......................................................................... 735,52
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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 aplica-
da en dues capes

47,04 2,42 113,84

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

281,23 0,88 247,48

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 po-
liuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual

281,23 1,56 438,72

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

215,40 4,71 1.014,53

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.locat
entre ales de perfils metàl.lics estructurals.

215,40 25,05 5.395,77

TOTAL CAPITOL 11 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES......................................................................... 7.210,34
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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

162,15 12,61 2.044,71

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

70,74 13,68 967,72

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 mix t
1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

267,59 17,37 4.648,04

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 morter
mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l,remolinat

10,27 23,48 241,14

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

49,12 4,66 228,90

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

152,64 6,71 1.024,21

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 màxim, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF

39,71 8,01 318,08

12.08 m   Protecció cantonera alumini                                     

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

2,70 2,27 6,13

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

162,15 17,08 2.769,52

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 necessaries
per el seu correcte muntatge, aix í com 'encintat i massillat dels junts, a punt de pintar.

60,20 14,71 885,54

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 desmun-
table amb entramat v ist i suspensió autoanivelladora de barra roscada

98,51 13,16 1.296,39
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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.

70,74 3,24 229,20

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 capa de
fons diluïda, i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

50,00 6,56 328,00

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 capa de
base.

50,00 2,87 143,50

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 trans-
parent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color
desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i ins-
truccions de la DF.

267,59 7,25 1.940,03

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.

10,27 7,08 72,71

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 segelladora i
dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

152,64 3,68 561,72

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 segellado-
ra i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

39,71 4,20 166,78

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 antioxidant tipus
Ibofer de Cemarksa o similari dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

3,78 13,90 52,54

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 in-
secticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. Color a definir per la DF segons mostres.

43,68 13,74 600,16

12.21 m2  Pintat  acer,esmalt sint.,1antioxidant+2acab.                   

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

16,20 12,17 197,15

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.

12,18 12,17 148,23
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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.

40,00 2,86 114,40

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, polida,
amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

38,28 29,39 1.125,05

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. Inclou la
formació del suport de l'escopidor en pendent.

32,85 20,32 667,51

TOTAL CAPITOL 12 REVESTIMENTS I PINTURA EDIFICI ....................................................................................... 20.777,36
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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 trans-
parent i pigments minerals amb acabat llis, amb aplicació de fins a 3 mans per aconseguir el color
desitjat. En cas de ser necessària una base blanca o mate s'aplicarà a banda. Segons mostres i ins-
truccions de la DF.

874,08 7,25 6.337,08

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 epo-
xílica Sikaguard-62 resistent a l'abrasió i als orins i productes químcs de neteja. El suport haurà d'es-
tar net, sec i lliure de pols.

357,84 12,93 4.626,87

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

14,62 12,61 184,36

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

14,62 17,08 249,71

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. Inclou la
formació del suport de l'escopidor en pendent.

10,40 20,32 211,33

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 co-
berta dels boxes.

105,84 8,33 881,65

13.07 u   Repises gateres fusta cuperitzada                               

Repises per els gats de fusta de pi cuperitzada, de mides aproximades 120x40x4, collades a paret
amb escaires galvanitzats. Segons plànol de detall i istruccions de la DF.

24,00 25,13 603,12

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 fàcil-
ment netejable.

1,05 71,73 75,32

TOTAL CAPITOL 13 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES ....................................................................................... 13.169,44
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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

135,07 5,95 803,67

14.02 m2  Làmina separad.polietilè g=150µm                                

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

185,05 1,02 188,75

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

70,59 0,88 62,12

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

135,07 2,58 348,48

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

135,07 13,26 1.791,03

14.06 m2  Paviment gres porcelànic                                        

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

23,85 27,81 663,27

14.07 m2  Paviment gres rústic                                            

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

111,22 27,03 3.006,28

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 adhesiu

84,20 4,61 388,16

TOTAL CAPITOL 14 PAVIMENTS EDIFICI................................................................................................................ 7.251,76
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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.

69,36 7,92 549,33

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 ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

398,60 6,35 2.531,11

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.

1,35 22,06 29,78

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

3,08 13,16 40,53

15.05 m2  Pintat paviment formigó epoxi Sikaguard 62                      

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

331,53 20,60 6.829,52

TOTAL CAPITOL 15 PAVIMENTS BOXES................................................................................................................ 9.980,27
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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

77,50 25,68 1.990,20

16.02 m3  Base sauló,estesa+picon.98%PM                                   

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

260,70 21,36 5.568,55

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

1.617,30 2,81 4.544,61

16.04 u   Escossell circular galvanitzat                                  

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

17,00 25,49 433,33

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 for-
migonera 165 l

58,00 23,00 1.334,00

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 ibratori aca-
bat remolinat mecànic amb superfície antilliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissu-
rar-se  s'haurà d'enderrocar i fer de nou) encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons
especejament del plànol de paviments.

313,36 15,46 4.844,55

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 ibratori. Apli-
cació de Chapdur Premix  de la casa Sika o similar amb el formigó tendre, color a escollir per la DF
segons mostres, segons especificacions del fabricant i acabat remolinat mecànic amb superfície anti-
lliscant. Inclou el correcte curat del formigó (en cas de fissurar-se  s'haurà d'enderrocar i fer de nou)
encofrats laterals, i confecció de junts de dilatació, segons especejament del plànol de pav iments.

1.266,00 18,30 23.167,80

16.08 m   Junt pavim.form.perfil buit PVC,H=8cm,col.mateix form.          

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

398,45 4,04 1.609,74

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

75,00 8,14 610,50

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 granu-
lat 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat

1,80 66,18 119,12
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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·lo-
cades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

30,00 14,32 429,60

TOTAL CAPITOL 16 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS........................................................................................... 44.652,00
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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, bastiment
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, segons plànol de
detall i instruccions de la DF.

6,00 210,44 1.262,64

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.lo-
cada. Inclou remats laterals segons instruccions de la DF.

1,00 177,51 177,51

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, basti-
ment 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, segons plànol de detall i ins-
truccions de la DF.

1,00 669,83 669,83

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 horitzontal
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 rec-
tangular 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.

1,00 307,08 307,08

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 pin-
tar, 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.

3,75 196,63 737,36

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

2,62 50,76 132,99

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 so-
bre el parament, segons instruiccionsd e la DF.

1,00 54,52 54,52

TOTAL CAPITOL 17 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS INTERIOR EDIFICI .................................................................... 3.341,93

 Pàgina 26



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

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'acciona-
ment amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resul-
tats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base,  tubs d'unió  si fos neces-
sari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.

7,86 161,65 1.270,57

18.02 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2*               

Tancament ex terior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracitaamb ferramenta d'acciona-
ment amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior se-
gons 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.

11,21 115,58 1.295,65

18.03 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra>=2,5-4,5m2             

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

6,51 110,85 721,63

18.04 m2  Tancament ext.fix alum.anod.                                    

Tancament exterior fix  d'alumini anoditzat co0lor atracita classificació A0/E2/V1 o superior segons re-
sultats d'assaig.  Inclou bastiment de base, tubs d'unió si fos necessari i tapetes. Totalment acabada
segons planol de detall

6,60 82,66 545,56

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 MANUAL
NIVELL B, CAMARA DE 6 MM. I VIDRE INTERIOR DE 4 MM.COL.LOCAT SOBRE ALUMI-
NI AMB SEGELLAT DE CORDÓ PREFABRICAT.

20,00 127,43 2.548,60

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.locat
amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

12,18 43,90 534,70

18.07 m   Reixa alumini 15 cm amplada                                     

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

12,60 27,43 345,62

TOTAL CAPITOL 18 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS EXTERIOR EDIFICI ................................................................... 7.262,33
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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'acciona-
ment amb maneta, per a un buit d'obra de fins 1 m2, classificació A0/E2/V1 o superior segons resul-
tats d'assaig. Inclou elements de ventilació  permanent, bastiment de base,  tubs d'unió  si fos neces-
sari i tapetes, totalment acabada segons plànol de detall.

7,80 161,65 1.260,87

19.02 m2  Tancament ext.pract.alum.anod.,buit obra=1-2,5m2*               

Tancament ex terior practicable/abatible d'alumini anoditzat color antracitaamb ferramenta d'acciona-
ment amb maneta, per a un buit d'obra d'1 m2 fins a 2,5 m2, classificació A0/E2/V1 o superior se-
gons 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.

1,00 115,58 115,58

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.locat
amb llistó de v idre sobre fusta, acer o alumini

7,80 43,90 342,42

TOTAL CAPITOL 19 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS BOXES ..................................................................................... 1.718,87
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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 necessaris.
Color igual a la fusteria d'alumini

1,26 98,73 124,40

20.02 m2  Reixa corredora passamans horitzontals                          

Reixa correrdora de passamans horitzontals i verticals encaixats i soldats de mides aproximades
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. Segons
plànol  de detall i instruccions de la DF. Color igual a la fusteria d'alumini.

4,83 251,45 1.214,50

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 PLA-
QUES D'ANCORATGE INOX, COL.LOCADA. TOT EN ACER  INOXIDABLE AISI 316.

2,00 121,82 243,64

TOTAL CAPITOL 20 PROTECCIONS ....................................................................................................................... 1.582,54
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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 mecàniques

1,00 40,28 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 clave-
gueró

14,00 13,67 191,38

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 mecànica-
ment amb brides

13,00 19,29 250,77

21.04 m   Clavegueró polipropilé C,D=110mm                                

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

20,55 20,82 427,85

21.05 m   Clavegueró polipropilé C,D=160mm                                

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

28,50 23,91 681,44

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 formigo-
nera de 165 l i lliscada interiorment

3,00 230,81 692,43

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.

28,00 3,97 111,16

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 superficial-
ment, amb barret d'extracció model A/24-H de la casaRixab del mateix material.

2,00 299,96 599,92

TOTAL CAPITOL 21 INST. D'EVAQUACIÓ EDIFICI .................................................................................................. 2.995,23
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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 mecàniques

3,00 40,28 120,84

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 mecànica-
ment amb brides

4,00 19,29 77,16

22.03 m   Clavegueró polipropilé C,D=160mm                                

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

13,50 23,91 322,79

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 ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat
amb formigó de 200 kg/m3

43,25 21,81 943,28

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 ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat
amb formigó de 200 kg/m3

58,10 29,54 1.716,27

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 formigo-
nera de 165 l i lliscada interiorment

1,00 173,10 173,10

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 formigo-
nera de 165 l i lliscada interiorment

1,00 230,81 230,81

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 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 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 mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.

5,00 676,47 3.382,35

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.

136,15 30,78 4.190,70
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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, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

7,00 104,87 734,09

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 mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

7,00 67,25 470,75

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 mecànica-
ment amb brides

4,00 18,47 73,88

TOTAL CAPITOL 22 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS..................................................................................... 12.436,02
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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 ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, solera de 10 cm, rebliment fins a mig tub i argollat
amb formigó de 200 kg/m3

75,10 29,54 2.218,45

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 formi-
gó HM-20/P/20/I

10,00 10,07 100,70

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, so-
bre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

11,00 45,07 495,77

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

11,00 33,53 368,83

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 an-
corada al formigó

11,00 95,91 1.055,01

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, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

2,00 104,87 209,74

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 mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2,00 67,25 134,50

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 en-
castat en cuneta. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.

2,00 116,96 233,92

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·locades
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
 remat de pou circular de D 80 cm de peça de formigó amb execució prefabricada, col·locada  amb
morter ciment 1:4. Inclou  graons per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de D 18 mm, col·locats amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l. Segtons plànols i instruccions de la DF.

2,00 560,19 1.120,38
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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 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 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 mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l. Segtons plànols i instruccions de la DF.

3,00 863,20 2.589,60

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 sobre
del dren

10,00 18,31 183,10

23.12 u   Connexió a pou clavegueram existent*                            

Connexionat amb clavegueram públic composat per els següents treballs: Enderroc del pav iment
existent  en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora, Creació
de forat en pou ex isten 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, càrre-
ga amb mitjans mecànics i transport de terres a l'abocador amb cànnon inclòs.

1,00 184,62 184,62

TOTAL CAPITOL 23 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR............................................................................................. 8.894,62
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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 estimat=3,75
m3/h, DBO5 per ususari i dia=60 grs, DBO5 total per dia=12kg, volum d'aireació necessari per a la
depuració=3,30 m3,  càrrega volúmica=360 grs/m3. Inclou reixa de desbast manual, 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 màx im=0.76m/h, velocitat ascensional
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, ener-
gia 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, concentració
de fangs activats.
e) Buidat de llots:
Es preveu un buidat trimestral de10m3 amb camió cisterna.

1,00 15.188,00 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.

1,00 4.734,00 4.734,00

24.03 u   Rotofiltre                                                      

Filtre rotatori de neteja automàtica.

1,00 5.688,00 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.

1,00 862,00 862,00

24.05 u   Caseta prefabricada PRFDV soplant i quadre elèctric de maniobra 

Caseta per al soplant i quadre elèctric de maniobra.

1,00 2.262,00 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 maniobra,
vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impul-
sar 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.

1,00 2.666,00 2.666,00

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.

1,00 408,00 408,00
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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 (mo-
viments de terres, connex ionat amb la xarxa existent i totes les ajudes necessàries).

1,00 624,38 624,38

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

348,00 5,49 1.910,52

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 instruccions
del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN

18,00 36,28 653,04

24.11 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou                                      

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

264,00 11,31 2.985,84

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 càrrega,
amb camió.

153,60 3,53 542,21

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

153,00 1,31 200,43

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 mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3,00 211,89 635,67

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

3,00 16,78 50,34

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 mor-
ter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

3,00 161,71 485,13

TOTAL CAPITOL 24 INST. DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS......................................................................... 39.895,56
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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 en-
castat o v ist.

39,00 6,40 249,60

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 en-
castat o v ist.

75,50 7,73 583,62

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 en-
castat o v ist.

16,00 9,50 152,00

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

6,00 10,34 62,04

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

20,00 12,16 243,20

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

8,00 5,50 44,00

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

42,00 6,87 288,54

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

1,00 53,59 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

1,00 76,11 76,11

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·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1,00 27,49 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·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1,00 51,54 51,54
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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.

1,00 67,57 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.

1,00 101,21 101,21

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.

1,00 36,14 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.locat
amb suports murals

1,00 40,35 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, encastat a
un taulell, model Neoselene de la casa Roca.

2,00 59,02 118,04

25.17 u   Aixeta temporitzada .lavabo,munt.s/taule.,cromat                

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

3,00 73,73 221,19

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

2,00 13,76 27,52

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 ramal de
plom

2,00 15,75 31,50

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 connec-
tat a la xarxa d'evacuació

1,00 231,37 231,37

25.21 u   Safareig gres blanc brillant                                    

Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeix idor integrat, de capacitat útil <35 l, de color blanc, ti-
pus 2, col.locat amb suports murals

1,00 128,99 128,99
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25.22 u   Aixeta per a safareig                                           

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

1,00 18,86 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

1,00 11,69 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 polipro-
pilé

1,00 7,43 7,43

25.25 u   Abocador porcellana blanc                                       

Abocador de porcellana v itrificada amb alimentació integrada, de color blanc, tipus 2, col.locat sobre
el pav iment i connectat a la xarxa d'evacuació

1,00 77,61 77,61

25.26 u   Fluxor abocador                                                 

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

1,00 91,11 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

1,00 37,82 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'

1,00 21,06 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'

1,00 27,33 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'

7,00 27,33 191,31

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. Segons
instruccionsd e la DF.

1,00 149,98 149,98

25.32 u   Complements lavabos adaptats                                    

Conjunt complet de barres i accessoris per a bany adaptat.

1,00 137,46 137,46

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.

35,00 3,97 138,95
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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

9,00 5,55 49,95

TOTAL CAPITOL 25 INST. LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIXETES EDIFICI .......................................... 3.796,17

 Pàgina 40



Àrea de Cooperació Oficina Tècnica de Cooperació

PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

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, sol-
dat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

109,00 2,65 288,85

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

64,00 4,15 265,60

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

344,00 5,50 1.892,00

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

50,00 6,87 343,50

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

36,80 1,16 42,69

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.

42,00 53,45 2.244,90

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.

1,00 101,21 101,21

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

11,00 53,59 589,49

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·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

11,00 27,49 302,39

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.
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59,00 44,33 2.615,47

26.11 u   Clau de pas 1/2'                                                

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

1,00 14,79 14,79

26.12 u   Clau de pas 3/4'                                                

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

1,00 17,87 17,87

26.13 u   Clau de pas 1'                                                  

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

1,00 24,76 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

45,00 44,06 1.982,70

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, prefor-
mada i de 15 cm de desenvolupament, col.locada amb fixacions mecàniques galvanitzades.

90,00 8,92 802,80

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 diamant.
Rejuntat amb morter de ciment.

45,00 5,71 256,95

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

1,00 3.098,68 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 maniobra,
vàlvules i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament. Serà suficient per a impul-
sar 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.

1,00 2.666,00 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

80,00 5,49 439,20

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 instruccions
del fabricant), en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%  del PN

12,80 36,28 464,38

26.21 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou                                      

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

57,20 11,31 646,93

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 càrrega,
amb camió.

38,80 3,53 136,96
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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

38,80 1,31 50,83

TOTAL CAPITOL 26 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR.......................................... 19.288,95
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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.lica
de la casa Merlin Guerin o similar.

1,00 232,97 232,97

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 acti-
va, caixa estanca comptador reactiva, caixa estanca fussibles, en format vertical o horitzontal.

1,00 531,35 531,35

27.03 u   Interruptor magnetotèrmic 40A,(IV),ICP                          

Interruptor magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar, tipus ICP, fixat a pressió, de la ca-
sa Merlin Guerin o similar.

1,00 74,64 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.

1,00 22,52 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 casa
Merlin Guerin o similar.

4,00 17,94 71,76

27.06 u   Interruptor magnetotèrmic 10A,(II),PIA                          

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

17,00 17,94 304,98

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 pressió,
de la casa Merlin Guerin o similar.

1,00 81,92 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 pressió,
de la casa Merlin Guerin o similar.

3,00 69,91 209,73

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

6,00 13,10 78,60

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

6,00 13,35 80,10

27.11 u   Bornes de connexió entrada-sortida aïllats 16 mm                

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

5,00 3,26 16,30

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.

40,00 3,26 130,40
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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.

2,00 74,00 148,00

27.14 u   Caixa de connexió/comprovació de la posta a terra               

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

1,00 69,38 69,38

27.15 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

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

10,00 12,25 122,50

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

122,00 1,07 130,54

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.

250,00 2,25 562,50

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

78,00 5,67 442,26

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

220,00 6,65 1.463,00

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 re-
sistència al xoc 7 i  muntat com a canalització soterrada

78,00 1,72 134,16

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

3.481,00 0,96 3.341,76

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

532,00 1,12 595,84

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

100,00 1,70 170,00

27.24 u   Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,encastada                          

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

30,00 3,76 112,80

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 en-
castada

24,00 4,46 107,04
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27.26 u   Caixa mecanismes,p/1elem.,t2,superfície                         

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

14,00 11,08 155,12

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 muntada
superficialment

18,00 10,21 183,78

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.

46,00 16,01 736,46

27.29 u   Interruptor 10A,t2,encastat                                     

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

14,00 16,76 234,64

27.30 u   Interruptor doble 10A,t2,encastat                               

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

1,00 19,62 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.

1,00 32,58 32,58

27.32 u   Commutador 10A,t2,encastat                                      

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

1,00 17,32 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 rec-
tangular, amb xassís de polièster, A.F., IP-55 i muntada superficialment al sostre, connexionada,
amb tub fluorescent col.locat i en perfecte funcionament.

14,00 63,48 888,72

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 rectan-
gular, amb xassís planxa d'acer perfilat, muntada superficialment al sostre

6,00 46,21 277,26

27.35 u   Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar               

Downlight làmpades compactes de 2x26 per encastar, amb balastre de baixes pèrdudes, inclòs v i-
dre sorrejat de difusor.

19,00 102,78 1.952,82

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.

3,00 170,37 511,11

27.37 u   Downlight làmpades compactes de 1x26 per encastar               

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

2,00 90,71 181,42
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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.li-
ca galvanitzada prelacada o alumini fos, reixa de protecció, v idre antivandàlic  i làmpada compacte
de 1x18 roscada inclosa. Totalment connex ionada i en perfecte funcionament.

70,00 48,75 3.412,50

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 enganxines de sen-
yalització.

10,00 71,92 719,20

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 gal-
vanitzat 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 accessoris de mun-
taje necessaris  i en perfecte funcionament.

1,00 867,08 867,08

27.41 u   Endoll (II),10A,t2,munt.encastat                                

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

10,00 12,04 120,40

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.

8,00 16,91 135,28

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 encastat.
Inclou placa i marc triples.

2,00 31,43 62,86

27.44 u   Endoll (II),25A,t2,munt.encastat                                

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

2,00 13,41 26,82

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

15,00 53,59 803,85

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·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

15,00 27,49 412,35

27.47 m   Maó massís per a senyalització col.locat en rasa                

Maó massís per a senyalització cl.locat en rasa.

36,00 1,49 53,64

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.

85,60 3,97 339,83

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
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54,00 5,55 299,70

27.50 u   Legalització instal.lació elèctrica                             

1,00 686,28 686,28

TOTAL CAPITOL 27 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA............................................................ 22.365,69
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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.

42,00 2,25 94,50

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

1,00 53,59 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·lo-
cat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1,00 27,49 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

20,00 1,07 21,40

28.05 m   Cable multifilar de senyal cat. 3                               

Cable multifilar de senyal cat. 3 de 4 parells.

30,00 0,89 26,70

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.

15,00 3,97 59,55

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

2,00 5,55 11,10

TOTAL CAPITOL 28 INST. TELEFONIA................................................................................................................... 294,33
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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 su-
port a paret

3,00 44,57 133,71

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 suport a
paret

1,00 112,93 112,93

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, transmisió
ADSL control Domos.
Central se seguretat amb teclat i transmisor telefònic Paradox Spectra 1786/1636, 5 zones d'alarma.
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.

1,00 3.901,84 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 poste.
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.

1,00 3.095,38 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.

1,00 2.286,87 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.

1,00 366,80 366,80

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.

1,00 3.657,26 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.

1,00 131,75 131,75
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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 es-
pecífic.
Instal.lació i posta en marxa de tots els elements.

1,00 1.444,54 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 manguera
1000 v . 4x15 mm., cable FTP apantallat, cable v ideo RG-59, Instal.lació i posat en marxa de tots
els elements.

1,00 2.576,46 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.

20,00 3,97 79,40

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

5,00 5,55 27,75

TOTAL CAPITOL 29 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS................................................................................. 17.814,69
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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 con-
nex ió i muntatge. Totalment instal.lada i en perfecte funcionament. Haurà de disposar de mecanisme
de disperssió de calor a l'estiu per garantitzar l'estabilitat de la instal.lació. Totalment muntada, com-
provada i en perfecte funcionament.

1,00 4.841,78 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.

4,00 3,97 15,88

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

2,00 5,55 11,10

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

1,00 4,74 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.

156,00 2,75 429,00

TOTAL CAPITOL 30 INST. ENERGIA SOLAR TÈRMICA........................................................................................... 5.302,50
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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 en-
castat al parament. Inclou forats aixetes. Segons plànol de detall i instruccions de la DF.

4,92 145,64 716,55

31.02 u   Formació forat taulell pedra gtranítica                         

Formació de forat sobre taulell de pedra natural granítica, amb el cantell interior sense polir, de forma
circular o oval, per a encastar aparells sanitaris

2,00 69,36 138,72

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

4,00 13,71 54,84

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, fi-
xada mecànicament

4,00 16,28 65,12

31.05 u   Rètol accés centre                                              

Rètol accés centre format per 7 lletres amb el text "CAADCCM  " (Centre Acollida Animals de
Domàstics del Consell Comarcal del Maresme)                        amb les següents caqracterístiques:
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 re-
blertes d'epoxi per impedir l'extracció vandàlica de les lletres.

2,00 503,37 1.006,74

TOTAL CAPITOL 31 EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ............................................................................................ 1.981,97
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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 %

154,00 6,11 940,94

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 sobrants
mecànica sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

38,00 9,55 362,90

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

37,48 62,01 2.324,13

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.

14,00 72,00 1.008,00

32.05 U   SUBMINISTRAM.MAGNOLIA GRANDIFLORA P-25/30CM                     

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

1,00 210,00 210,00

32.06 U   SUBMINISTRAMENT FRAXINUS ORNUS  P-20/25CM                       

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

9,00 84,00 756,00

32.07 U   SUBMINISTRAMENT ALBIZIA JULIBRISIN P-20/25CM                    

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

5,00 84,00 420,00

32.08 U   SUBMINISTRAMENT SOPHORA JAPONICA P-20/25CM,AN                   

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

9,00 96,00 864,00

32.09 U   SUBMINISTRAMENT PRUNUS LAUROCERASUS H-80/100 CM                 

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

82,00 7,28 596,96

32.10 U   SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA H-80/100 CM                 

SUBMINISTRAMENT PYRACANTHA COCCINEA DE 80 A 100 CM. D'ALÇADA, EN CON-
TENIDOR

36,00 10,05 361,80

32.11 U   SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA H-80/100 CM                  

SUBMINISTRAMENT PHOETINIA REMULATA DE 80 A 100 CM D'ALÇADA, EN CONTE-
NIDOR

36,00 9,35 336,60
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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 autopro-
pulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

37,00 23,45 867,65

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 pendent
inferior al 25 %

1,00 15,49 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 %

154,00 3,43 528,22

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 %

618,00 1,39 859,02

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 %

618,00 1,58 976,44

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.

3,00 14,40 43,20

TOTAL CAPITOL 32 JARDINERIA ............................................................................................................................ 11.471,35
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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.

1,00 9.248,39 9.248,39

TOTAL CAPITOL 33 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ......................................................................... 9.248,39

TOTAL........................................................................................................................................................................ 453.028,23
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CAPITOL RESUM EUROS %

1 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 36.354,25 8,02
2 FONAMENTS EDIFICI ................................................................................................................................... 7.016,77 1,55
3 FONAMENTS BOXES ................................................................................................................................... 14.762,97 3,26
4 FONAMENTS TANQUES RECINTE................................................................................................................ 4.240,12 0,94
5 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES EDIFICI .................................................................................... 23.490,19 5,19
6 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES BOXES .................................................................................... 61.573,14 13,59
7 ESTRUCTURES, TANCAMENTS I DIVISÒRIES RECINTE................................................................................. 16.735,91 3,69
8 COBERTES EDIFICI...................................................................................................................................... 10.212,07 2,25
9 COBERTES BOXES...................................................................................................................................... 5.174,98 1,14
10 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT EDIFICI................................................................................................... 735,52 0,16
11 IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT BOXES................................................................................................... 7.210,34 1,59
12 REVESTIMENTS I PINTURA EDIFICI............................................................................................................... 20.777,36 4,59
13 REVESTIMENTS I PINTURA BOXES............................................................................................................... 13.169,44 2,91
14 PAVIMENTS EDIFICI ..................................................................................................................................... 7.251,76 1,60
15 PAVIMENTS BOXES ..................................................................................................................................... 9.980,27 2,20
16 PAVIMENTS PATIS I EXTERIORS................................................................................................................... 44.652,00 9,86
17 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS INTERIOR EDIFICI............................................................................................. 3.341,93 0,74
18 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS EXTERIOR EDIFICI............................................................................................ 7.262,33 1,60
19 FUSTERIA I ENVIDRAMENTS BOXES............................................................................................................. 1.718,87 0,38
20 PROTECCIONS............................................................................................................................................ 1.582,54 0,35
21 INST. D'EVAQUACIÓ EDIFICI ......................................................................................................................... 2.995,23 0,66
22 INST. D'EVAQUACIÓ BOXES I PATIS.............................................................................................................. 12.436,02 2,75
23 INST. D'EVAQUACIÓ EXTERIOR .................................................................................................................... 8.894,62 1,96
24 INST. DE DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS ................................................................................................. 39.895,56 8,81
25 INST. LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIXETES EDIFICI........................................................................ 3.796,17 0,84
26 INST. LAMPISTERIA, APARELLS I AIXETES BOXES I EXTERIOR....................................................................... 19.288,95 4,26
27 INST. ELÈCTRICA, ENLLUMENAT I POSTA A TERRA ..................................................................................... 22.365,69 4,94
28 INST. TELEFONIA ........................................................................................................................................ 294,33 0,06
29 INST. SEGURETAT I CONTRAINCENDIS........................................................................................................ 17.814,69 3,93
30 INST. ENERGIA SOLAR TÈRMICA ................................................................................................................. 5.302,50 1,17
31 EQUIPAMENT I SENYALITZACIÓ ................................................................................................................... 1.981,97 0,44
32 JARDINERIA ................................................................................................................................................ 11.471,35 2,53
33 SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ ................................................................................................ 9.248,39 2,04

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 453.028,23
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RESUM DE PRESSUPOST
Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia al Maresme    

CAPITOL RESUM EUROS %

13,00% Despeses Generals ...................... 58.893,67
6,00% Benefici industrial.......................... 27.181,69

SUMA DE G.G. y  B.I. 86.075,36

16,00% I.V.A........................................... 86.256,57 86.256,57

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 625.360,16

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 625.360,16

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA  EUROS amb SETZE CÈNTIMS

Barcelona, a Gener de 2003.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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RESUM DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL TOTAL DE L’OBRA 453.028,23 €

Despeses Generals (13%) 58.893,67 €
Benefici Industrial (6%)                                                                                        27.181,69 €

PRESSUPOST PER CONTRACTA SENSE IVA 539.103,59 €
Impost del Valor Afegit (16%)                                                                              86.256,57 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 625.360,16 €
   (104,0 MPTA)

Puja el pressupost a la quantitat de 625.360,16  (SIS-CENTS VINT-I-CINC MIL TRES-
CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

IMPREVISTOS (10% del pressupost, IVA inclòs) 

TOTAL IMPREVISTOS 62.536 €   (10,4 MPTA)

Barcelona, maig de 2003

Alexandre Egea i Guardiola
                Arquitecte (col·legiat 20.616)


